
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยทําบุญให้แก่ภรรยาสมาชิกที

เสียชีวติ 

วนัที 18 มิถุนายน 2558 นางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผู้จดัการ ทาํการมอบเงินช่วยทาํบุญแก่นาง

นิตยา ศิลป์ประดิษฐ์ ภรรยาของนายจาํเรียง ศิลป์-

ประดิษฐ์ สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน

ซึงเสียชีวติ เป็นเงิน 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) 

สหกรณ์ฯ ม อบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาทแก่

สมาชิกทีเกษียณอาย ุ

วนัที 27 มิถุนายน 2558 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ เขา้ร่วมงานเลียง

เกษียณอายนุายวนัชยั  บวัเล็ก สมาชิกแผนกบริหาร 

(เอฟ.ไอ.พี.) ณ บ้านพัก ต.สายทอง อ.ป่าโมก          

จ.อ่างทอง พร้อมมอบสร้อยคอทองคาํ หนกั 1 บาท 

มูลค่า 19,350 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบเงินสินไหมการประกันชีวิตกลุ่มฯ 

ให้แก่ทายาทสมาชิก 30,000 บาท 

 วนัที 27 กรกฎาคม 2558 นายวิรัต  ชูจิตต์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ทาํการมอบเงิน

สินไหมทดแทน การประกันชีวิตกลุ่มสมาชิ ก

สหกรณ์จาก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) ให้แก่นางนิตยา  ศิลป์ประดิษฐ์ ภรรยา

ของนายจาํเรียง  ศิลป์ประดิษฐ์ สมาชิกแผนกพน้-

สภาพการเป็นพนกังาน ซึงเสียชีวิต เป็นเงิน 30,000 

บาท (สามหมืนบาทถว้น)  

 อนึง สหกรณ์ฯ เป็นผู ้จดัทาํประกันชีวิต

กลุ่มให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ หากสมาชิกเสียชีวิต 

ทายาทจะได้รับเงินสินไหมทดแทน 50,000 บาท 

หากเสียชีวิตเพราะอุบตัิ เหตุ ทายาทจะได้รับเงิน

สินไหมทดแทน 200,000 บาท ทงันี สหกรณ์ฯ เป็น

ผูจ่้ายเบียประกนัใหแ้ก่บริษทัประกนัแทนสมาชิก 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ได้รับการแต่งตังเป็นทีปรึกษา

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 2 สมาคมฯ  

 นายวรัิต ชูจิตต ์กรรมการ สสอป. เปิดเผยว่า 

นายศรีโพธิ  วายุพักตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และ

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ไดรั้บเกียรติ 

( อ่านต่อหน้า 3) 

 
 

 

 ปที ่30 ฉบบัที ่323 ประจาํเดอืน สงิหาคม 2558 
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ฉบบัที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 
 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ             นายวิรัต  ชูจิตต  

กองบรรณาธิการ  นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสุทัศน  เอี่ยมแสง   นายธนกฤต  วโรตนม          

 นางสาวไขมุกข  จันทโคตร นางละออ  แกวสาระ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด    นายรวิพงษ  ศุภศรี 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

 ท่ีปรึกษา     นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

นายกฤษณชัย    สินธุประสทิธ์ิ  ประธานกรรมการ 

นายเฉลย          ชมบุหรั่น      รองประธานฝายการเงิน 

นายวิรัต           ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลิขิต           มีบํารุง  เหรัญญิก 

นายสุทัศน         เอ่ียมแสง  กรรมการ 

นายธนกฤต        วโรตนม  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข    จันทโคตร  กรรมการ 

นายเสนห          ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นางละออ          แกวสาระ  กรรมการ 

นายพีระภัทร      ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์      คงมี  กรรมการ 

นายอนุรักษ        ทองโตนด  กรรมการ 

นายรวิพงษ        ศุภศร ี  กรรมการ 

นายณัฐภูมิ         สุวรรณวงศา กรรมการ 

   

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 33 (2558) 

ทีฆายุกาโหตุ มหาราชินี 
12 สิงหาคม วันแมแหงชาติ 

สิบสองสิงหามาส 
กราบเบ้ืองบาทนอมเกลานอมเกศ ี

ถวายพระพรองคมหาราชินี 
สดุดีพระแมเจาของเหลาไทย 

พระเมตตาการุณยค้ําจุนราษฎร 
น้ําพระทัยพิไลพิลาศสะอาดใส 

เอื้อมหัตถทิพยปกปอง ณ ผองใด 
ทวยราษฎรไซรแซซององคทรงพระเจริญ… 

 
ขอพระองคทรงพระเจริญ 

 

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ 
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558 

 
ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ได้รับการแต่งตัง (ต่อจากหน้า 1) 

จาก 2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ แต่งตงัใหเ้ป็นที

ปรึกษาสมาคมฯ ไดแ้ก่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส. 

ชสอ.) ซึงถือว่าเป็นเกียรติประวตัิทีน่าชืนชมเป็น

อย่างยงิ 

นายกสมาคม สสอป. ให้การต้อนรับประธานฯ และ

กรรมการศูนย์ประสานงานฯ ทีชสอ. 

 วนัที 17 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ นายธัญญา 

สายสิน อุปนายกคนที 1 นายนุกูล ยงัสี กรรมการ

ผูจ้ดัการ และนางสาวลกัขิกา ประชานิกร เจา้หน้าที

สมาคม สสอป. ให้การตอ้นรับนายปรางค์ธิฐา ไม่-

ลืม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยเ์อส เอส 

เค กลการ จํากัด และนายณัฎฐ์พัฒน์ ปัตตาโก          

ผูป้ระสานงานสมาคมของศูนยป์ระสานงานสหกรณ์

ออมทรัพยเ์อส เอส เค กลกาล จาํกดั ณ ห้องประชุม 

301 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จําก ัด เนืองในโอกาสเดินทางมาสอบถามข้อมูล

เพิ มเติม การด ําเนินงานของสมาคมฯ ในส่วนที

เกียวข้องกับสมาชิกสมาคมฯ ของสหกรณ์ออม

ทรัพยฯ์ ดงักล่าว 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และรองประธานฝ่ายประชา-

สัมพันธ์ ร่วมงานเลยีงขอบคุณกับทีมเฉลิมพล 

วนัที 19 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และนายวิรัต ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เดินไปร่วมงานเลียง

สังสรรค์เพือขอบคุณผูส้นบัสนุนทีมเฉลิมพลในการ

สมคัรเขา้รับการเลือกตงัประธานกรรมการฯ และ 

กรรมการดาํเนินการ ชสอ. ทีผ่านมา ณ โรงแรม

เดอะริช จ.นนทบุรี 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และรองประธานฝ่ายประชา-

สัมพันธ์ ร่วมประชุมใหญ่ สร. ธนาคารกรุงเทพ 

วนัที 20 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และนายวิรัต ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม

ใหญ่สามญั ประจาํปี 2558 สหภาพแรงงานธนาคาร

ก รุ ง เ ทพ  ณ  โ รง แ ร ม ลอ งบีช  ช ะ อํา  อ .ช ะ อ ํา                 

จ. เพชรบุรี โดยมีสมาชิกสหภาพฯ จากทวัประเทศ

เข้าร่วมการประชุมเกือบสีร้อยคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากการประชุมใหญ่เสร็จแลว้ นายศรี-

โพธิ วายุพกัตร์ ได้เป็นวิทยากรในการเสวนา เรือง 

“ส หก รณ์ อ อ มทรัพ ย์มีปร ะโย ช น์ ต่อ ส ม าชิ ก /

พนกังานธนาคารอย่างไร?” โดยเป็นวิทยากรร่วมกบั 

นายช าลี  ลอยสู ง รองประธานคณะ กรรมการ

สมานฉันท์แ รงงานไทย นายบุญเ ติง ขอนแก้ว             

ทีปรึกษาธนาคารกรุงเทพ และทนายความแรงงาน 

โดยมีนายศ ักดิสิทธิ  อุดมศิลป์ ประธานสหภาพ

แรงงานธนาคารกรุงเทพ เป็นผูด้าํเนินรายการ 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558 

 
ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ร่วมการประชุมกับคณะกรรมการ

ทีโออาร์ของ สส. ชสอ. 

 วนัที  23 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พักตร์  ทีปรึกษาส หกรณ์ฯในฐ านะนายกสมา-

คมฌาปกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สถานประกอบการ (สสอป.) เขา้ร่วมการประชุมกบั 

“คณะกรรมการการจดัทําร่างขอบเขตงาน (TOR) 

การก่อสร้างอาคารสํานกังานชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทยจาํกัด สส.ชสอ.” ครังที 

2/2558 ณ ห้องประชุม 301 ชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จําก ัด และหลังเลิกการ

ประชุมไดไ้ปทาํงานต่อทีสมาคม สสอป. ดว้ย 

รองประธานฯ ผู้จัดการเข้าร่วมการประใหญ่สามัญ

ประจําปี 2558 สหกรณ์การเกษตรผู้เลียงและค้าสัตว์ฯ  

 วนัที 24 มิถุนายน 2558 นายวิรัต  ชูจิตต์ 

รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ เขา้ร่วมการประชุมใหญ่ 

สามญัประจาํปี 2558 สหกรณ์การเกษตรผูเ้ลียงและ-

คา้สัตวอ์่างทอง จาํกดั อ.เมือง จ.อ่างทอง และไดท้ํา

การมอบรางวลัใหแ้ก่สมาชิกฯ ทีเขา้ร่วมการประชุม

ใหญ่ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก และกรรมการสมาคม สสอป. ร่วมการประชุม-

ใหญ่วิสามัญ สสอ.รรท. และ สส. ชสอ. 

วนัที 25 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมมทรัพยส์ถานประกอบการ นายสํารวย 

รอดวงษ ์อุปนายกสมาคม คนที 2 นายพชัรพล วชิ ัย-

ประเสริฐ อุปนายกสมาคม คนที 3 นายชุมพล ภูมิ-

พนัธ์ ผูช่้วยเลขานุการ และนายวรัิต ชูจิตต ์กรรมการ

สมาคมฯ ในฐานะสมาชิกสมทบ เขา้ร่วมการประชุม

ใหญ่ วิส ามัญ  ค รัง ที  1/2558 ส ม าค มฌ าป นกิ จ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราช การ 

รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)  และเข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่วิสามญั ครังที 1/2558 สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ ห้องประชุม 

701 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย จาํกัด ถนนนครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย 

จ.นนทบุรี 

  ระเบียบวาระการประชุมทีสําคัญของ 2 

สมาคมฯ คือ การขอแก้ไขข้อบงัคบัสมาคมฯ เพือ

ปรับลดอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพลง 

เนืองจากทังสองสมาคมฯ มีสมาชิกเพิมขึน โดย 

สสอ.รรท ลดอตัราจดัเก็บเงินสงเคราะห์ศพจาก           

ศพละ 9.00 บาท ลงเหลือ 8.50 บาท และ สส.ชสอ. 

ลดอตัราการจดัเก็บเงินสงเคราะห์ จากศพละ 2.80 

บาท ลงเหลือ 2.73 บาท นอกจากนนั ทีประชุมใหญ่ 

สส.ชสอ. ไดมี้มติรับรองกรรมการดาํเนินการ สส.- 

ชสอ. ปีบญัชี 2558 - 2559 กลุ่มวิชาชีพสถานประ-

กอบการ ซึงไดรั้บการสรรหาเมือวนัที 5 มิถุนายน 

2558 จํานวน 2 คน ได้แก่ นายสุพล มหาวรรณ       

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจาํปี 2558  

สกก.ผู้เลียงและค้าสัตว์อ่างทอง 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558 

 
(สอ.มิตซูบิซิมอเตอร์ประเทศไทย จํากัด) และ 

นางสาวปราณี  ศรีกําเนิด (สอ. เนชันมัลติมีเดีย-           

กรุ๊ป จาํกดั) ดว้ย 

นายกสมาคม กรรมการ และเจ้าหน้าที สสอป. ให้การ

ต้อนรับกรรมการผู้จัดการ สอ. พนักงานไทยซูซูกิฯ 

วนัที 26 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวรัิต ชูจิตต ์กรรมการฯ นางสาวลกัขิกา ประชา-

นิกร และนางสาวพชัรินทร์  ชูธัญญะ เจ้าหน้าที

สมาคมฯ ให้การต้อนรับนายพลาสิทธิ   ลิขิตพร-

บรรจง กรรมการผู ้จัดการ สหกร ณ์ออ มทรัพย์

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 สํานักงาน สสอป. อาคารชุมนุมสหกรณ์ออม

ท รั พ ย์แ ห่ งป ร ะ เ ทศ ไ ท ย  จํากัด  อ . บา งก ร ว ย              

จ.นนทบุรี ในโอกาสเดินทางมาขอข้อมูลในการ

สมัครเข้าเป็นศูนย์ประสานงานของ สสอป. และ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ดว้ย 

นายกสมาคม กรรมการ และเจ้าหน้าที สสอป. ให้

คําแนะนํา กับกรรมการ สอ. จิกาว่าฯ ทีชลบุรี 

วนัที 26 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายพชัรพล  วิชยัประเสริฐ อุปนายก นางสิริภัสสร 

เอียมสุวรรณ เลขานุการ นายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการ 

และนางสาวลกัขิกา ประชานิกร เจา้หน้าทีสมาคมฯ 

เดินทางไปใหค้าํแนะนาํและให้ความรู้เรืองการเป็น

ศูนยป์ระสานงานใหแ้ก่คณะกรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพยอ์าจิกาวา่แอนด์เอสซีไอ และดบับลิวซีพี จาํกดั 

อ.พานทอง จ.ชลบุรี โดยมีนายภาสกร ผ ัดหล้า 

ประธานกรรมการฯ และนายดาํรง ทิพยน์าง รอง- 

กรรมการผูจ้ดัการ พร้อมกบัคณะกรรมการทงัคณะ

ใหก้ารตอ้นรับ หลงัจากคณะกรรมการฯ เจา้หน้าที 

สสอป. เดินทางกลบั คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ไดท้าํ

การประชุมประจาํเดือนต่อ และมีมติให้สหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ เป็นศูนย์ประส่านงานของ สสอป. 

ต่อไป 

นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

ประจําเดือนคณะกรรมการ สสอป. 2 เดือน 

วนัที 28 พฤษภาคม 2558 และวนัที 28 มิถุ-

นายน 2558 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สถานประกอบการ (ส สอป.)  นายวิรัต ชูจิตต ์

กรรมการสมาคมฯ เขา้ร่วมการประชุมประจาํเดือน

พ ฤ ษ ภ า ค ม  2558 แ ล ะ เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น  2 5 5 8 

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ ณ ห้อง

ประชุม 301 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

สสอป. จัดสัมมนากรรมการฯ และเจ้าหน้าทีเ รือง 

“การกําหนดนโยบายและแผนงาน” 

วนัที 4 - 5 กรกฎาคม 2558 สมาคมฌาปน - 

กิจสงเคราะห์สถานประกอบการ (สสอป.) จดัสัมม- 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558 

 
นาคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสมาคมฯ เรือ ง 

"การกาํหนดนโยบายและแผนงาน" ณ 27 รีสอร์ท   

ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนาย        

ศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานพิธี

เ ปิด การอ บรม แ ล ะนาย สมพล ต ันติสัน ติส ม 

ผู ้จดัการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.- 

ชสอ.) เป็นวทิยากร บรรยาย เรือง "แนวทางในการ

จัดทาํนโยบายและแผนงาน สมาคม สสอป. ให้

ประสบความสําเร็จ" นายธัญญา สายสิน อุปนายก 

คนที 1 อภิปราย เรือง "ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดาํเนินงานของ สสอป." และนายชยัยา  ตีบไธสง 

กรรมการสมาคมฯ เป็นผู ้ให้ข ้อมูลเบืองต้นของ

สมาคมฯ สําหรับการจดัทาํนโยบายและแผนงาน 

วนัที 5 กรกฎาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พักตร์  นายกสมาคมฯ และนายชัยยา ตีบไธสง 

กรรมการสมาคมฯ ร่วมกันเป็นผู ้นําการจัดทํา

นโยบายและแผนงาน หลงัจากจดัทาํนโยบายและ

แผนงานเสร็จ นายสําวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2 

ทาํหนา้ทีประธานพิธีปิดการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัการสัมมนาครังนีมีวตัถุประสงค์

เพือให้กรรมการ และเจ้าหน้าทีสมาคมฯ มีความรู้  

ความเข้าใจเกียวกับวิธีการ ขนัตอนในการจัดทํา

นโยบายและแผนงาน รวมทงัการนําไปปฎิบติัได้

จริง เพือใหส้มาคม สสอป. มีนโยบายและแผนงาน

สําหรับเป็นแนวทางในการบริหารงานของสมาคม 

สสอป. ประจาํปี 2558 - 2559 เพือให้กรรมการฯ 

และเจา้หนา้ที ร่วมกนักาํหนดนโยบายและแผนงาน

ทีสอดคลอ้งกบัการทาํงานร่วมกบัสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ฯ อืน ๆ ทีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จาํก ัด จดัตงัขึน เพือให้คณะกรรมการ 

สสอป. สามารถบริหารงานตามนโยบาย และ

แ ผ น ง าน ที กํา ห น ด ไ ว้ อ ัน จ ะนํา ม า ซึ ง ค ว า ม

เจริญเติบโตของสมาคม สสอป.ในทุกดา้น ทงัด้าน

การบริหารจดัการ และจาํนวนสมาชิก และเพือเป็น

การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการฯ และ

เจา้หนา้ทีสมาคมฯ 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุมประจําเดือน

คณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 

 วนัที 11 กรกฎาคม 2558 นายศรีโพธิ  

วายุพักตร์  ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ แ ละเลขานุการ

คณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงานไทย เขา้ร่วม

การประชุมประจาํเดือนกรกฎาคม คณะกรรมการ

มูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงานไทย ณ ห้องประชุมศุภชัย  

ศรีสติ พิพิธภณัฑแ์รงงานไทย เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

โดยมีนายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ทํา

หนา้ทีประธานในทีประชุม 

 ทีประ ชุ มมีม ติกําห นดวันจัดป ร ะชุ ม

คณะกรรมการฯ เพือทาํการเลือกตังคณะกรรมการ

มูลนิธิฯ ชุดใหม่ในวนัที 15 สิงหาคม 2558 

เยียมไข้นายอารีย์  รัตนโสม  

สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558 

 
กรรมการฯ ร่วมประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ

กลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ 

  วนัที 12 กรกฏาคม 2558 นายเฉลย ชม-

บุหรั น รองประธานฝ่ายการเงิน และนายวรัิต  ชูจติต ์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เดินทางไปประชุม

ประจาํเดือนคณะกรรมการสหพนัธ์สหกรณ์ออม

ทรัพย์ผู ้ใช้แรงงาน (สอร.) ณ ห้องประชุมสโมสร

พนักงานการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ จดัโดย

มูลนิธิไพศาล  ธวชัชยันนัท ์

ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์            

ทีปทุมธานี 

วนัที 16 กรกฎาคม 2558 นางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการสร้าง

ระบบคุ ้มครองทางการเงินของสหกรณ์ ณ ศูนย์

ถ่ายทอ ดเ ทคโนโ ลยีการส หกรณ์ ที 1  จังห วัด

ปทุมธานี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดจ้ดัโครงการ

ในครังนีเพือให้ได้ประเด็นความรู้ไปดาํเนินการจดั 

Forum การสร้างกลไก และการแก้ไขพฒันาเกณฑ์

กาํกบัดูแลความมนัคงทางการเงินของสหกรณ์ระดบั

จงัหวดัได ้

ผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมชมรมสหกรณ์จังหวัด

อ่างทอง 

วนัที 17 กรกฎาคม 2558 นางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผู ้จ ัดการ เข้าร่วมการประชุมประจ ําเดือน

กรกฎาคม 2558  คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง โดยมีนายประจวบ  เนตรพลตรี รองประธาน

ชมรมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม และมีผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม 16 คน 

 ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  - 

คณะกรรมการชมรมฯ เดือนมิถุนายน 2558 มีมติ

รับร องรายรับ - รายจ่าย ชมรมฯ  ประจํา เ ดือ น

มิถุนายน 2558 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

พฤษภาคม 2558 จํานวน 73,319.86 บาท ไม่มี

รายรับ รายจ่าย 895 บาท และเงินคงเหลือยกไป

เดือนกรกฎาคม 2558 จํานวน 72,424.86 บาท 

ติดตามผลการประชุมครังก่อน 1 เรือง คือ ติดตาม

ความคืบหน้าในการจดัการอบรมกรรมการฯ และ

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ในวันที 3  กันยายน 2558

รับทรา บการเ ชือ มโย งธุรกิจร ะหว่างส หกรณ์

สมาชิกชมรมฯ กําหนดว ันประชุมใหญ่สามัญ 

ประจาํปี 2557 ในวนัที 18 - 19 กนัยายน 2558 และ

รับทราบเรืองที สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง

แจง้ใหท้ราบ 

กรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เยียมไข้

สมาชิกป่วย 16 ราย 

 วันที 21 มิถุนายน 2558 นายกฤษณชยั  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้

นายวรพจน์  วงศ์ปู่ สมาชิกแผนกสปินนิ ง ผลิต          

ทีโรงพยา บาลร าช ธา นี จ.พระ นครศ รีอ ยุธย า 

เนืองจากเป็นนิวในไต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เยียมไข้นายวรพจน์  วงษ์ปู่  สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558 

 
วันที 25 มิถุนายน 2558 นายสุทศัน์ เอียม-

แสง กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการเดินทางไปเยียมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

- นายอารีย์  รัตนโสม สมาชิกแผนกสปินนิง 

ผลิต  ที โ รงพยาบา ลอ่ างทอ งเ วช การ  อ . เ มือ ง                 

จ.อ่างทอง เนือ งจากประส บอุบัติ เหตุจากรถ -

จกัรยานยนต ์

- นายพงศ์วรินท์  พิณสุวรรณ สมาชิกแผนก

สปินนิ ง ผ ลิต ทีโรงพยาบาลอ่ างทอ ง เวชการ                

อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตดัฝี 

วันที 26 มิถุนายน 2558 นางสาวไข่มุกข์ 

จนัทโคตร์ นายสุทศัน์  เอียมแสง กรรมการฯ และ 

นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยียม

ไขส้มาชิกป่วย 3 ราย คือ 

 - นางสาวปนัดดา  มีมุ่ งทํา  สมาชิกแผนก

วสิโคส ผลิต ทีโรงพยาบาลอ่างทอง เนืองจากแทง้

บุตร  

- นายธรรมรัตน์ ภู่ภักดี  แ ผนกเซฟตี ที

โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ อ .เมือง จ.อ่างทอง 

เนืองจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานชนกันใน

โรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

- นายพิเชษ ชูวงษ์ สมาชิกแผนกเซ็นทรัล 

ซ่อมบาํรุง  ทีโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ  อ.เมือง  - 

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก 

วันที 1 กรกฎาคม 2558 นายสุทศัน์  เอียม-

แสง กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นายวริทธิธร  

บงกชเกิด สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี ผลิต ณ บา้นพกั 

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นลาํไส้อกัเสบ 

วันที 7 กรกฏาคม 2558  นางสาวพรรษพร

แสงประพาฬ เลขานุการ และนางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยียมสมาชิกป่วย 2 ราย 

คือ         - นางสาวนกยูง รักขาว สมาชิกแผนกสปิน-

นิง ผลิต ทีโรงพยาบาลอ่างทองเนืองจากทําการ

ผ่าตดัหวัเข่า 

- นางส าวจุฑารัตน์  กลินจันทร์ สมาชิ ก

แผนกห้องปฎิบัติการเคมี ทีบ้านพัก ต.สายทอง          

อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากทาํการผ่าตดัมดลูก 

วันที 8 กรกฎาคม 2558 นายสุทศัน์ เอียม-

แสง และนางสาวไข่มุกข์  จนัทโคตร์ กรรมการฯ 

เดินทางไปเยียมไข้นางอรวรรณ  เมืองลี สมาชิก

แผนกบริหาร (บัญชี)  ณ บ้านพัก ต .ศาลาแ ดง            

อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเกล็ดเลือดตาํ 

วันที 10 กรกฏาคม 2558 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายสุทัศน์  

เอียมแสง กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยียมไขส้มาชิกป่วย 4 ราย คือ 

- นายนิธิ อ้นไชยะ สมาชิกแผนกวิสโคส 

ผลิต ทีโรงพยาบาลอ่างทอง เนืองจากถูกทําร้าย

ร่างกายบาดเจบ็ทีแขน 2 ขา้งและหูซ้าย 

- นายกําธร ตังใจ สมาชิกแ ผนกบริหาร 

(วิสโคส ผลิต) ทีโรงพยาบาลอ่างทอง เนืองจากทาํ

การผ่าตดัไส้ติง  

- นางปัทมพร  ศรีสว่าง สมาชิกแผนกวสิ  - 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558 

 
โคส ผลิต ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง

เนืองจากผ่าส้นเทา้เอาไหมออก  

 - นางละออ  แก้วสาระ สมาชิกแผนกพ้น-

สภาพการเป็นพนกังาน ทีบา้นพกั  ต.หวัไผ่  อ.เมือง  

จ.อ่างทอง เนืองจากเป็นนิวในไต 

วันที 13 กรกฎาคม 2558 นายสุทศัน์ เอียม-

แสง กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้นายอํานวยเดช 

สบายแท้ สมาชิกแ ผนกเซ็นทรัล ซ่อมบํารุง ณ 

โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ เนืองจากเกิดอุบติัเหตุ 

วันที 15 กรกฎาคม 2558 นายสุทศัน์  เอียม-

แสง และนายรวิพงศ์  ศุภศรี กรรมการ เดินทางไป

เยียมไข้นายกล้า  ปันเงิน สมาชิกแผนกซีวิล ณ 

บา้นพกั ต.หวัไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากเป็นนิว

ในถุงนาํดี 

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วยทงั

16 ราย สหกรณ์ฯ ได้ทาํการซือของเยียมไข้ให้แก่

สมาชิกทุกคน เป็นเงิน คนละ 300 บาท 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกศุล จํานวน 8 ราย เป็น

เงิน 3,500 บาท 

วันที 2 กรกฎาคม 2558 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินเพือการกุศล จาํนวน 2 ราย 

- สหกรณ์ฯ บริจาคเงินทอดผา้ป่าสามคัคี 2 

โรงเรียน ทอด ณ วัดพุ่มบําเพ็ญธรรม โรงเ รียน      

วดั พุ่มบํา เพ็ญธรร ม และโรงเ รียนบ้านทุ่งน้อ ย             

จ.อุทยัธานี ร่วมกบัสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล-

ราชวถิี จาํกดั จาํนวน 500 บาท  

- สหกรณ์ฯ บริจาค เงินให้กับกรมตรวจ

บัญชีส หก ร ณ์ เ พื อ ร่ วม เ ป็ น เ จ้า ภา พท อ ด กฐิ น

พระราชทาน ณ วดัระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 

กรุงเทพมหานคร โดยบริจาคเงินจาํนวน 500 บาท 

วันที 16 กรกฎาคม 2558 สหกรณ์ฯ บริจาค- 

เงินเพือการกุศล จาํนวน 4 ราย  

- สหกรณ์ฯ บริจาคเงินทอดผา้ป่ามหากุศล

เพือพฒันาชีวติคนพิการร่วมกับมูลนิธิสากลเพือคน

พิการ ทอด ณ วดับวรนิเวศวหิาร กรุงเทพฯ จาํนวน 

500 บาท 

- สหกรณ์ฯ บริจาคเ งินสมทบทุนสร้าง

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช-       

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา จาํกดั จาํนวน 500 บาท 

- ส หกรณ์ ฯ บริจาค เ งินเ พือสมทบทุน

สนบัสนุนการแข่งโบวล์ิงการกุศล เพือชิงถ้วยรางวลั

เกียรติยศฯ พณฯ พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข 

องคมนตรี ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิส าหกิจ

องค์การเภสัชกรรม (สร.อภ.) จาํนวน 500 บาท 

- สหกรณ์ฯ บริจาคเงินทอดกฐินสหกรณ์

สามคัคี ครังที 30 ประจาํปี 2558 ทอด ณ วดัทรัพย์-

ตะเคียน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เพือสมทบทุนใน

การก่อสร้างศาลาการเปรียญ ร่วมกับสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย จาํนวน 500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยียมไข้นายพิเชษ  ชูวงษ์  

สมาชิกแผนกเซ็นทรัล ซ่อมบาํรุง 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558 

 
 

 

 วนัที 22 สิงหาคมของทุกปี ถือเ ป็นวนั

ครบรอบการก่อตัง  “สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ

แรงงานไทยเรยอนจํากัด” สําหรับปีนี สหกรณ์ออม-

ทรัพย์ฯ ของเรามีอายุครบ 32 ปีของการก่อตัง

สหกรณ์ฯ เนืองจาก ทาํการจดัตงัสหกรณ์ฯ ในปี 

พ.ศ. 2526 ต้องขอขอบคุณสหภาพแรงงานไทย-       

เรยอน ซึงขณะนันมีคุณศรีโพธิ  วายุพกัตร์ เป็น

ประธานสหภาพแรงงานฯ พร้อมคณะกรรมการ

สหภาพฯ ได้ร่วมกันก่อตังสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

ขึนมา โดยไดรั้บความร่วมมือจาก นายที. เซตู้มาดา-

วัน ประธานบริษัท ไทยเรยอน จํากัด ซึงปัจจุบัน

ท่านไดเ้สียชีวติแลว้ ท่านทาํหนงัสือตอบสหภาพฯ 

ทีทาํหนงัสือขอความร่วมมือใหบ้ริษทัทาํการหกัเงิน

ค่าหุน้ เงินตน้เงินกู ้ดอกเบีย เงินฝาก และเงินอนืใดที

สมาชิกสหกรณ์จะตอ้งชาํระแก่สหกรณ์ฯ จากค่าจา้ง

ของพนักงานบริษัททีเ ป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ส่ง

ให้แก่สหกรณ์ฯ โดยท่านตอบรับว่าบริษทัยินดีให้

ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ดว้ยความยินดียิง ซึงทํา

ใหพ้วกเราสามารถจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้มา

จนถึงทุกวนันี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสหภาพ

ชุดก่อตังสหกรณ์ฯ และท่านที. เซตู้มาดาวัน เป็นอย่าง

สูง มา ณ ทีนีด้วย 

 ในรอบหลายปีทีผ่านมา เมือถึงวนัครบรอบ

ปีของการก่อตงัสหกรณ์ฯ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ 

แต่ละชุดจะทาํการจดักิจกรรมเนืองในวนัสหกรณ์ฯ 

เป็นประจาํทุกปี สําหรับปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ

สหกรณ์ฯ ไดก้าํหนดจดักิจกรรมสหกรณ์ฯ เนืองใน

วนัครบรอบ 32 ปี ของสหกรณ์ หลายกิจกรรม ดงันี 

 วันที 21 สิงหาคม 2558 ทาํการเลียงอาหาร

กลางวนัแก่เด็กนกัเรียนโรงเรียนวดัโพธิทูล อ.เมือง 

จ.อ่างทอง 

วันที 22 สิงหาคม 2558 จดัพิธีทาํบุญเลียง

พระเพล เ พือเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีต

สมาชิกสหกรณ์ฯ และท่าน ที. เซตู้มาดาวนั ทีเสีย-

ชีวิตไป และเพือความเป็นศิริมงคลของสมาชิก 

กรรมการฯ และเจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ 
 วันท ีท 

 วันที 29 สิงหาคม 2558  ทาํการมอบทุน-

การศึกษาแก่บุตรสมาชิก 2 ประเภท คือ  

1.ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ 

ตงัแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัปริญญา จาํนวน132 

ทุน ตงัแต่ทุนละ 1,000 บาท 1,500 บาท และ 2,000 

บาท ตามระดบัการศึกษาแต่ละประเภท  

2. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที

ฝากเงินฝากประจาํเพือการศึกษาบุตร ทุนละ 500 

บาท จาํนวน 132 ทุน 

 ในการจ ัด กิจกรร มขอ งส หกร ณ์ฯ  นัน 

สหกรณ์ฯ ได้ทําการเชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วม

กิจกรรมกบัสหกรณ์ฯ ทุกกิจกรรม แต่ปรากฏว่าใน

แต่ละปีมีสมาชิกเขา้ร่วมการทาํบุญ เขา้ร่วมการเลียง

อาหารกลางวนั และเขา้รับทุนการศึกษากบัสหกรณ์

น้อยมาก น้อยจนคิดว่ากิจกรรมต่างๆ เป็นเรืองของ

กรรมการฯ กับเจ้าหน้าที เท่านันหรือ? สําหรับในปีนี 

สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิก ทุกท่านเข้า ร่วม

กิจกรรมเนืองในวนัครบรอบ 32 ปีของการก่อตัง

สหกรณ์ฯ โดยพร้อมเพียงกัน ก็หวงัวา่ สมาชิกทุก

ท่านจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสหกรณ์ฯ มากขึน

กวา่ทุกปีทีผ่านมา ขอพวกเรารวมใจให้เป็นหนึงเดียว

เพือมาร่วมกิจกรรม เพือสหกรณ์ของพวกเราทุกคน 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558 

 
 

เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) ซึงมีนายศรีโพธิ 

วายุพักตร์ เ ป็นนายกสมาคมได้ทําการประชุม

คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที 3 ครังที 5/2558 

 “ทีป ระชุ ม มีม ติ ใ ห้ยกเ ว้ นการ เ ก็บ เงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าย้อนหลัง สําหรับสมาชิก สสอป. ที

ลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นสมาชิก สสอป. และ

ต้องการกลับมาเป็นสมาชิก สสอป.  ใหม่ ตังแต่วันที         

1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2558 ทงันี หากผูที้จะสมคัร

เป็นสมาชิกใหม่ เป็นผูที้มีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

คา้งชาํระกบั สสอป. เนืองจาก สสอป. ไดส้ํารองจา่ย

ไปให้ก่อนในช่วงทียงัเป็นสมาชิก สสอป. จะต้อง

ชาํระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าค้างชาํระกบัสมาคมฯ 

ก่อน จึงจะมีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. ได”้ 

สําหรับมติในเรืองดงักล่าวถือเป็นโอกาสที

ดีสําหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัว 

ทุกท่านทีเคยสมัครเป็นสมาชิก สสอป. และได้

ลาออก หรือพน้สภาพการเป็นสมาชิก สสอป. ไป 

และมีความตอ้งการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ ซึงแต่

เดิมนัน ในกรณีทีอดีตสมาชิก สสอป. จะกลบัมา

สมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. ใหม่ จะต้องจ่ายเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 4,000 บาท ย้อนหลังไปตาม

จํานวนปีทีได้ลาออกไป เช่น ท่านสมคัรเป็นสมาชิก 

สสอป. ปี พ.ศ. 2554 ในปี พ.ศ. 2555 ไดพ้น้สภาพ

การเป็นสมาชิก สสอป. ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ท่าน

ตอ้งการสมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. ใหม่ ท่านตอ้ง

ชาํระเงินใหแ้ก่ สสอป. ดงันี คือ  

 1. ค่าสมคัร 100 บาท ค่าบาํรุงรายปี 50 บาท 

เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ ปี พ.ศ. 2558 จาํนวน  4,000 

บาท เป็นเงิน 4,150 บาท  

2. ต้องชําระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใน          

ปี พ.ศ. 2555 - 2556 - 2557 ยอ้นหลงั รวม 3 ปี ปีละ 

4,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 

รวมเป็นเงินทีตอ้งจ่ายทงัสิน 16,150 บาท 

ในกรณีทีท่านมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าค้าง

ชาํระอยู ่เนืองจาก สสอป. ไดส้ํารองจ่ายให้แก่ท่าน

ในช่วงเวลาทีท่านยงัเป็นสมาชิก สสอป. อยู่ ท่าน

ตอ้งจ่ายเงินค้างชาํระให้ครบก่อน ท่านจึงจะมีสิทธิ

สมคัรเป็นสมาชิก สสอป. ใหม่ได ้ 

 เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้คา้งชาํระดงักลา่วจะ

เกิดขึนในกรณีทีเ มือ ถึงวนัสิ นปี สสอป. จะให้

สมาชิกทุกคนชําระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้แก่

สมาคมฯ ภายใน 45 วนั คือ  จากวนัที 1 มกราคม - 

15 กุมภาพนัธ์ของแต่ละปี หากสมาชิกไม่ชาํระเงิน

สงเคราะห์ล่วงหนา้ภายในเวลาดงักล่าว สสอป. ก็จะ

ประกาศให้สมาชิกผูน้ันพน้สภาพการเป็นสมาชิก 

ในช่วงเวลา 45 วันดังกล่าว เมือมีสมาชิกเสียชีวิต 

สสอป. จะทําการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท

ผู้เสียชี วิตเป็นรายศพ ๆ ละ 8.50 บาท  สมมติว่า 

สสอป. ไดจ่้ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าแทนท่านไป 

500 บาท เมือท่านจะกลบัมาสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ 

ท่านตอ้งชาํระเงินจาํนวนนีให้แก่ สสอป. ดว้ย   

 การที สสอป. มีมติยกเว้นการเก็บเ งิน

สงเคราะห์ล่วงหนา้ยอ้นหลงัรายปีใหแ้ก่อดีตสมาชิก

สสอป. เป็นเวลา 3 เดือน จึงถือเป็นโอกาสทองของ 

ทุกท่าน เพราะหากท่านมาสมคัรเป็นสมาชิก สสอป.

ใหม่ หลงัจากวนัที 31 ตุลาคม 2558 ท่านต้องชาํระ

เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ยอ้นหลงัรายปีเหมือนเดิม 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนสิงหาคม 2558 มาพบกบั ท่านสมาชิก และ

ท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ 

ขอแสดงความยินดีกบั คุณมงคล  ดอน-

ใหม่ สมาชิกสหกรณ์ฯ ทีทาํพิธีมงคลสมรสไปเมือ

วนัที 22 กรกฎาคมทีผ่านมา ขอให้ชีวิตสมรสของ

ทงัสองท่านมีแต่ความสุข และรักกันตลอดไปครับ  

###๙๙๙### อยู่ระหว่างการรักษานิ วล็อค สําหรับ 

คุณอัชณา วายุพักตร์ ตอนนีทาํการฉีดยาไป 2 เข็ม

แล้ว แต่อาการก็ยงัไม่ดีเท่าทีควรครับ ###๙๙๙###  

ช่วงนี นดัทานขา้วก ับเ พือ นส มยัเ รียนหนงัสือ

ดว้ยกนับ่อยมาก มีคนฝากบอก คุณนําอ้อย อุ่นจิต 

ว่าระวงันาํหนกัให้ดีนะครับ เดียวจะคุมไม่อยู่ครับ 

###๙๙๙### เพราะฝนแล้ง นําไม่มีรดต ้นไม้ คุณ

สมปอง  นาคกุญชร จึงต้องกรอกนาํประปาในบา้น

เพือนาํไปรดตน้ไมที้ปลูกไว ้สิ นเดือนคงต้องจ่าย

ค่านาํประปาเพิมขึนอย่างแน่นอนครับ ###๙๙๙###  

ช่วงใกล้เทศกาลเขา้พรรษา คุณศิริศักดิ  ทรงวุฒ-ิ

เลิศ ใช้เวลาว่างไปช่วยพระตดัหญ้าทีวดัพายทอง 

ขออนุโมทนาบุญดว้ยครับ ###๙๙๙### เดินทางไป

เทียวประเทศเมียนมาร์ก ับภรรยามาแล้ว สําหรับ 

คุณไชยพันธน์  ทรัพย์สุทธิ งานนีอิมบุญมากเลย

ครับ เพราะไดไ้ปไหวพ้ระหลายแห่งโดยเฉพาะ

พระธาตุอินทร์แขวน และพระเจา้ทนัใจครับ ###

๙๙๙### ส่วนรายนี คุณราม สุทธิวงษ์  พร้อมก ับ 

น้องจี พากันไปเทียวเกาะลงักาว ีดินแดนศักดิสิทธ์

ของพระนางมสัสุหรีครับ ###๙๙๙### ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณณัฐริญา อนุสิ คุณณัฐภูมิ สุวรรณ-

วงศา และคุณวิศรุต ช้างขํา ทีได้รับการเลือกตงัเป็น

กรรมการสหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทย-        

เรยอน จาํกดั ไปเมือเดือนมิถุนายนทีผ่านมาครับ 

###๙๙๙### หลงัจากผ่าตดัทีโรงพยาบาลราชธานี

แล้ว คุณจุฑารัตน์ กลินจันทร์ กลบัมาพ ักผ่อนที

บา้นโดยมีเพือนๆ ในแผนกเดินทางไปเยียมกัน

เป็นจาํนวนมาก ก็ขอให้หายเป็นปกติโดยเร็วนะ

ครับน้องอ ้อ  ###๙๙๙### เปลียนโทรศพัท์เป็น

เครืองที 8 แล ้ว สําหรับ คุณกิติศักดิ พรหมชนะ 

ส่วนเครืองใหม่ล่าสุดนีจะเป็นยีห้อ และรุ่นอะไร 

ตอ้งถามเจา้ตวัเองครับ ###๙๙๙### ขออนุโมทนา

บุญกบั คุณพรชัย คุณละออ  แก้วสาระ  ทีทาํการ

อุปสมบทลูกชายไปเมือปลายเดือนกร กฎาคมที

ผ่านมาครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความย ินดีกบั 

คุณพรรณเพ็ญ  ณ พิกุล ทีน้องไออุ่น ลูกสาวอายุ 3 

ขวบแลว้ ไม่ทราบวา่งาน คุณวรรณา ณ พิกลุ ให้

ของขวญัอะไรกบัหลานสาวบ้างครับ  

  วนัคลา้ยวนัเกิดเมือกลางเดือนกรกฎาคมที

ผ่านมา สําหรับ คุณอารีย์  จันทรโคตร ไดรั้บคาํอวย

พรจากเพือนทางเฟสบุ๊คเป็นจาํนวนมาก ก็ขอให้

สุขภาพแข็งแรง พบแต่ความสุขตลอดไปครับ ###

๙๙๙ ### ทันสมัยกับเขาเหมือนกัน สําหรับ คุณ      

วรรณดี  แก้วเฮียง พาสามีและลูกๆ ไปทานชาบูอินดี 

สาขาอ่างทองแลว้ ลูกสาวบอกวา่อร่อยเวอร์ครับ ###

๙๙๙### “หวงัพึงคนอืนก็อาจพึงได้ในบางครัง แต่

การพึงตนเองไม่ตอ้งเกรงใจใคร” เป็นคาํกล่าวของ 

คุณสุภาพ  ไพจิตร์จินดา  เฟสบุ๊คส่วนตัว ทําเอา  

เพือนๆ พากนักดไลค์กันตรึมเลยครับ ###๙๙๙###  

หลังจากอดอาหารเย็นมาเป็นเดือนเพือทาํการลด

นาํหนัก ตอนนีคุณพรพรรณ เจริญศรี กลบัมาทาน
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ขา้วเยน็แลว้ สงสัยวา่นาํหนกัจะกลบัไปเท่าเดิมไหม

ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกบั คุณภาดล  

ไชยรักษ์  ที มี ผู้จ ัดละคร สนใจในตัวน้องเจ้าสั ว         

ลูกชาย อยากใหไ้ปเล่นละครดว้ยครับ แต่ตอนนีไม่

ทราบว่าคุณพ่อตอบตกลงไปแล้วหรือยงัครับ ###

๙๙๙### ลงทุนซือรถจกัรยานสําหรับปั นออกกาํลงั

กายคนัใหม่ สําหรับ คุณกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ          

ยีหอ้ Bianchi nirone7 9/2 จากราคา 25,000 บาท กว่า

จะออกจากร้านได ้ก็เพิมเป็น 28,300 บาท แต่เจา้ตวั

บอกว่าเยียมมากครับ ###๙๙๙### เนืองในวนัคลา้ย

วนัเกิดเมือปลายเดือนกรกฎาคมทีผ่านมา คุณธนกฤต 

วโรตนม์ ไม่ไดไ้ปทาํบุญทีไหน แต่ได้ซือพวงมาลยั

ไปไหว้ขอ พรจากคุณแม่ เ จ้าตัวบอกว่าแค่ นีก็ มี

ความสุขแล้ว ยอดเยียมจริง ๆ ค รับ  ###๙๙๙###  

อดีตสามสาวหอ้งแลป คุณเฉลิมศรี  กลันฉะอ้อน คุณ

อัชณา  วายุพักตร์ และคุณพวงทอง หมีทอง ไปเยียม 

คุณสายทอง  กลัดสนิท ทีแขนหกั ก่อนกลบับา้น คุณ

วัฒนชัย  กลัดสนิท มอบหวัแก่นตะวนั และมะม่วง

ถุงใหญ่ใหน้าํกลบัไปทานทีบา้นดว้ยครับ 

  ไปทานก๋วยเ ตียวผดัไททีร้านติดกบัวดั 

ทอ้งคุ้ม คุณสมศักดิ  ทับไทย สั งก๋วยเตียวมาทาน

ตอนเทียงสิบห้านาที แต่กว่าจะได้ทานก็ตอนบ่าย

โมง ทาํอย่างไรไดล้ ูกคา้เยอะจริงๆ  ###๙๙๙### 

เปิดขายทุกวนัตงัแต่บ่ายสีโมงเยน็ถึงสีทุ่ม สําหรับ 

ร้านผัดไทยเจ๊องุ่น ซึงเป็นร้านของคุณแม่ คุณนฤมล 

เฉลิมรมย์ ร้านตงัอยู่หน้าเทสโก้ โลตสั เอ็กเพรส

หนา้บริษทัไทยเรยอนฯ เพือนสมาชิกทีผ่านไปผ่าน

มาแวะอุดหนุนได้นะครับ ###๙๙๙ ### กล บัมา

ทํางาน ไ ด ้แ ล ้ว สํา หร ับ  ค ุณธนา ค าร  ออม สิน 

หลงัจากทีป่วยเป็นไขเ้ล ือดออก ขอให้สุขภาพ

แข็งแรงโดยเร็วครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณ

เฉลียว สังข์เง ิน  และคุณลําพึง  เสงียมงาม  ทีได้

สมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. เรียบร้อยแลว้ครับ 

###๙๙ ๙### เ ช่นเ ด ียวกนั  ขอข อบคุณ ค ุณว ิร ัต                

ชูจิตต์ ทีนาํน้องเขยมาสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ 

เช่นเดียวกนัครับ  

ฝ า ก ป ร ะ ช า ส ัม พ นั ธ ์จา ก  ค ุณ ศ ร ีโ พ ธิ  

วายุพักตร์ นายกสมาคม สสอป. ว่า คณะกรรมการ 

สสอป. มีมติให ้ยกเวน้การเก ็บเงินสงเคราะ ห์

ล่วงหน ้าย้อนหลังจากสมาชิกทีเคยเ ป็นสมาชิก

สมาคมฯ ทีตอ้งการกลบัมาเป็นสมาชิกใหม่ รวม

เป็น เวลา 3 เดือน ตังแต่ วันที  1 สิงหาคม - 31 

ตุลาคม  2558 สนใจสอบถามรายละเอียดได ้ที

สหกรณ์ฯ ครับ  ###๙๙ ๙ ### ถามเ พือ นๆ  ผ ่าน

เฟสบุ๊คว่า คุณใช ้วนัละกีชั วโมง อย่างนีต ้องถาม

กลบัว่า คุณพรรษพร  แสงประพาฬ  ละครับใช ้วนั

ละกีชัวโมง ###๙๙๙### นอกจากจะเข้ามาติดต่อ

กบัสหกรณ์ฯ แลว้ คุณสมพร  สุวรรณผดุง ยงัเอา

หมูยอ และแหนมจากอยุธยามาขายให้น้องๆ ใน

ห้องสหกรณ์ฯ ด้วยครับ ท่านใดอยากทานของ

อร่อ ยติดต่อ พีเ ปีย กไดน้ะครับ ###๙๙ ๙### ไม่

สบายเสียจนตอ้งลางานหลายวนั สําหรับ คุณนาถ  

มงคลหว้า ดว้ยอาการป่วยสองสามอย่าง ขอให้หาย

เป็นปกติ และสุขภาพแข ็งแรงโดยเร็วครับ ###

๙๙๙### คุณจารุวรรณ  อเนกศรี คุณนฤ มล สวน-

แก้วมณี แล ะเพือนๆ พากันไปทานอาหารทีร้าน

แ อ ก อ น ิค  ค า เ ฟ่  ว ิเ ศ ษ ช ยั ช า ญ อ า หา รอ ร่อ ย 

บรรยากาศดีครับ  

###๙๙๙### พบกันฉบับหน้า ###๙๙๙###  

###๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙### 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน กรกฎาคม 2558 (MONTHLY REPORTS JULY 2015) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION  SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

คน      Pr 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht  

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

บาท  Baht  

บาท  Baht 

บาท  Baht   

บาท  Baht   

  บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

1.  จํานวนสมาชิก Membership          

2.  ทุนเรือนหุ้น 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 

      คงเหลือสินเดือน  Balance 

6.  ทุนสํารอง     Compulsory  reserve 

7.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ     Reserve  according  to  by-laws,regulation  and  other 

8.  ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จาํกดั 

      Share  capital  in  the  Federation  of  Saving  and  credit   Cooperatives  of 

      Thailand  Limited (FSCT) 

9.  เงินฝากธนาคาร  (7 ธนาคาร รวม 10 บญัชี)  Deposits  at  Banks 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน Deposits  in  other  Co-operatives 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก  ยอดยกมา     Loans  to  members  form  last  month 

       ให้กู้ระหว่างเดือน Loans  to  members  in  this  month 

       รับชําระคืนระหว่างเดือน     Loans  repayment  form  members  in  this  month 

      คงเหลือ  ณ  วันสินเดือน Total    Loans to  members   

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน     Loans to  other  co-operatives 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้    Interest  received  from  Loans 

14. รายได้ตังแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2558 Revenues  from  January - July 2015 

15. รายจ่ายตงัแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม2558 Expenses  from  January - July 2015 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย   Total  lncome  (Approximated) 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสหกรณฯ์ เดินทางไปเยียมไข้สมาชกิป่วย 2 ราย คือ นายพงศ์วรินท ์ พิณสวุรรณ สมาชกิแผนก 

สปินนิง ผลติ (25 มิ.ย.58) และนางสาวปนัดดา  มีมุ่งทาํ สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต (26 ม.ิย.58) 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

ใหญ่วิสามัญสมาคม สสอ.รรท (25 มิย.58) 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าพบกรรมการ  

สอ.อาจิกาว่าฯ จ.ชลบุรี (26 มิย.58) 

กรรมการสหกรณ์ฯ เยียมไข้สมาชกิป่วย 2 ราย คือ นายกาํธร  ตังใจ สมาชิกแผนกบริหาร (10 ก.ค.58) 

และนายกล้า  ปันเงนิ สมาชกิแผนกซีวิล (15 ก.ค.58) 


