
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาทให้แก่

สมาชิก 5 ราย และมอบของทีระลึก 1 ราย 

 วันที 26 มีนาคม 2558 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการ นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รอ งประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต์ รอ ง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายอนุรักษ์  ทอง-

โตนด  นางสาวไข่มุกข์   จนัทโคตร์ นายพีระภทัร  

ลอยละลิ ว กรรมการ นางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ นางสาวนุชนารถ  แก้วนําเชือ เจ้าหน้าที

บัญชี และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจ้าหน้าที

การเงิน ร่วมงานเลียงสังสรรค์การเกษียณอายุของ

นายพงษ์สว่าง  สีแก้วสิว สมาชิกแผนกบริหาร ณ 

สโมรพนกังาน บริษทั ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) 

พร้อมมอบสร้อยคอ ทองคํา  หนัก 1 บาท มูลค่ า 

19,000 บาท  

วันที 1 เมษายน 2558 นายกฤษณชยั  สินธุ- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิ ประธานกรรมการ นายวิรัต  ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพรรษพร      

แสงประพาฬ เลขานุการ นางละออ  แก้วสาระ นาย

พงษ์ศักดิ  คงมี แล ะนาย อนุ รักษ์   ทอ งโตนด 

กรรมการ ร่วมงานเลียงเกษียณอายุนายวฒันชัย  

กลดัสนิท สมาชิกแผนกบริหาร ณ บริเวณหน้าตึก

บริหาร บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) พร้อม

มอบสร้อยคอทองคาํหนกั 1 บาท มูลค่า 18,800 บาท 

  วันที 10 เมษายน 2558 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการ และนายศรีโพธิ  

วายุพักตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เข้าร่วมงานเลียง

สังสรรค์การเกษียณอายุของนายไพฑูรย์ สามัคคี 

สมาชิกแผนกบริหาร (อลัซิลลารี ผลิต) ณ บา้นพกั 

ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมมอบสร้อยคอ

ทองคาํ หนกั 1 บาท มูลค่า 18,950 บาท  
 

 วันที 17 เมษายน 2558 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการ นายวรัิต  ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนายสุทศัน์ เอียม-

แสง เข้าร่วมงานเลียงการเกษียณอายุของนางสาว 

สมพร  สุวรรณผดุง สมาชิกแผนกบริหาร(บญัชี) ที

ร้านอาหารอุ่นไอรัก อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมมอบ

สร้อยคอทองคาํ หนกั 1 บาท มูลค่า 18,900 บาท  

(อ่านต่อหน้า 3) 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบบัที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาทีบ่ ัญชี 

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาทีก่ารเงิน 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ               นายวิรัต  ชูจิตต  

กองบรรณาธิการ     นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสุทัศน  เอี่ยมแสง      นายธนกฤต  วโรตนม          

 นางสาวไขมุกข  จันทโคตร นางละออ  แกวสาระ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด    นายรวิพงษ  ศุภศรี 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

ท่ีปรึกษากองบรรณาธิการ : นายศรีโพธิ์  วายุพักตร 

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 
 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

นายกฤษณชัย    สินธุประสิทธ์ิ  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) 

นายศรีโพธิ   วายุพักตร ์ทีปรึกษาฯ เป็นวทิยากร
ให ้สอ.พนักงานบริษัท รอยัล ปอรซ์เลน จาํกดั 

(22 ม.ีค. 58) 

กรรมการฯ และเจา้หน้าทีสหกรณฯ์ ร่วมงานเลียง
สงัสรรคส์มาชิกทีเกษียณอายุ 

(26 ม.ีค. 58) 

นายกสมาคม สสอป. และกรรมการฯ เขา้ร่วม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครังที 1  

(29 ม.ีค. 58) 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบบัที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 

 
สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําให้แก่สมาชิกฯ (ต่อ

จากหน้า  1) 

วันที 18 เมษายน 2558 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการ เข้าร่วมงานเลียงการ

เกษียณอายุของนายฉลอง นัยเนตร สมาชิกแผนก 

สโตร์ ทีร้านอาหารครัวคุณกุ้ง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

พร้อมมอบสร้อยคอ ทองคํา  หนัก 1 บาท มูลค่ า 

18,900  บาท  

วันที 18 เมษายน 2558 นายวรัิต  ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพรรษพร     

แสงประพาฬ เลขานุการ นางละออ แก้วสาระ และ

นางสาวไข่มุกข์  จนัทโคตร์ กรรมการฯ เข้าร่วมงาน

เลียงการเกษีย ณอายุข องนางจํารูญ ภาคาพรต 

สมาชิกแ ผนกอัลซิลลารี ผลิต ทีบ้านพักหมู่บ้าน          

ระดาํ ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมมอบของที

ระลึก (หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า) มูลค่า 600 บาท ให้ดว้ย 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เป็นวิทยากร ทีกาญจนบุรี 

 ว ัน ที 2 2  มี นาค ม 2 55 8 นาย ศ รีโ พ ธิ 

วายุพักตร์  ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ แ ละกร รมการ

ดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย จาํกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เรือง "การมีส่วน

ร่วมของสมาชิกสหกรณ์" และ "การสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกสมาคม สสอป." ใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพย์พนักงานบริษทั รอยัลปอร์ซเลน จํากัด ณ       

แพธารารีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีสมาชิก

เขา้ร่วมการอบรม 60 คน 

กรรมการ ชสอ. ร่วมพิธมีอบอาคารกจิกรรมสหกรณ์ฯ 

ให้แก่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนฯ ทีจังหวัดตรัง 

  วนัที 24 มีนาคม 2558 ดร. เฉลิมพล ดุล-

สัมพันธ์  ประธานกรรมการ ชสอ. นายประดิษฐ 

หัสดี รองประธานคนที 1 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายเอนก นาคดิล นายชุมพล คาํปา นายกิตติชยั ฝัน-

ฝากจิต กรรมการดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํก ัด นายนนทวธั สมาธิ 

รองผู้จ ัดการใหญ่ นางวรรณรัตน์ ฮวดตี หัวหน้า

แผนกประชาสัมพนัธ์ และนางสาวทรรศพร บุญศรี 

เจา้หนา้ทีประชาสัมพนัธ์ เดินทางไปร่วมพิธีส่งมอบ

อาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้แก่โรงเรียน

ตาํรวจตะเวนชายแดนสันติราษฏร์บํารุง อ.ประ-

เหลียน จ.ต รัง โดยมีนายประ ดิษ ฐ หัสดี รอ ง

ประธานคนที 1 กล่าวรายงานชีแจงความเป็นมา 

และวตัถุประสงค์ของการสร้างอาคารกิจกรรม

สหกรณ์นกัเรียนของ ชสอ. ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ 

ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวมอบอาคาร และรอง

ผูก้าํกบัการตาํรวจตะเวนชายแดนที 43 กล่าวรับมอบ

อาคาร ทงันี นางสมจิตร ส่องสวา่ง สหกรณ์จงัหวดั

ตรัง ขา้ราชการสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัตรัง นาย

อุทยั ศรีเทพ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ครูตรัง จาํกัด พร้อมกับกรรมการสหกรณ์ฯ 

และนายพิชิต สิงห์อินทร์ ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ พร้อม

กบัพนัตาํรวจมนัส ไกรเทพ ครูใหญ่ คณะครูและ

นกัเรียนของโรงเรียนเขา้ร่วมพิธีดว้ย 

ประธานฯ รองประธานฯ และทีปรึกษาสหกรณ์ฯ 

ร่วมประชุมคณะกรรมการ สสอป. ครังแรก 

  ว ัน ที  2 9  มี น า ค ม  2 5 5 8  น า ย ศ รี โ พ ธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ และนายวิรัต ชูจิตต์ 

กรรมการสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ 

ท่านอืนๆ และเจา้หน้าทีสมาคม สสอป. เขา้ร่วมการ 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบบัที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 

 
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที 3 ครังที 1 ณ 

ห้องประชุม 301 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  

 ทีประชุมมีมติรับทราบฐานะการเ งิน 

แต่งตังนายนุกูล   ยังสี  เ ป็นกรรมการผู ้จัดการ       

สมาคมฯ กาํหนดวนัประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ 

ประจาํเดือนทุกวนัที 28 ของเดือน ฯลฯ 

กรรมการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และ

สมาชิก สอ. ครูเพชรบูรณ์ จาํกัด 

  วนัที 30 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 น.      

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ พร้อม

ดว้ย นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ กรรมการ ชสอ. ให้การ

ตอ้นรับคณะจากสมาคมครู และผู้บริหารการศึกษา

อาํเภอบึงสามพนั กรรมการฯ และสมาชิก สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จาํกดั จาํนวน 40 คนโดย

การนาํของนายสันติชยั บวัทอง ประธานกรรมการฯ 

เขา้ศึกษาดูงานการบริหารงานชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ ชสอ. เข้าพบประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ

เพือยืนข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างสหกรณ์ไทย 

  วนัที 30 มีนาคม 2558 ดร.เฉลิมพล ดุล-

สัมพันธ์  ประธานกรรมการ ชสอ. นายประดิษฐ 

หัสดี รองประธานคนที 1 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

กรรมการดาํเนินการ และเจา้หนา้ที ชุมนุมสหกรณ์-

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกดั เขา้พบ ดร.เทียน-

ฉาย กีระนนัทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ 

นายชูชาติ  อินสว่าง สมาชิกสภาปฏิ รูปจังหว ัด

สุพรรณบุรี เพือยืนหนงัสือขอ้เสนอแนวทางปฏิรูป

โครงสร้างสหกรณ์ไทย ณ อาคารรัฐสภา บรรยากาศ

ของการเข้าพบเป็นไปด้วยดี ประธานสภาปฏิรูป   

รับจะนาํขอ้เสนอของ ชสอ.ไปพิจารณาต่อไป การ

เข้าพบครังนีได้รับการช่วยเหลือและประสานงาน

จากนายเอกราช  ช่างเหลา สมาชิกสภาปฏิรูปจงัหวดั

ขอนแก่น 

กรรมการฯ และผู้จัดการ ร่วมการอบรมทีอ่างทอง 

วนัที 30 มีนาคม 2558 นายวรัิต  ชูจิตต์ รอง-

ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ แ ละนางเกษมศ รี     

เมฆหมอก ผู้จดัการ เข้า ร่วมฝึกอบรมการสร้าง

เครือข่ายระบบการผลิต การตลาด และการเงินของ

สหกรณ์ การก้าวเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน กบัผลกระทบกับการดาํเนินธุรกิจสหกรณ์ 

ณ ห้องประชุมชัน 3 สํานักงานสหกรณ์จงัหว ัด

อ่างทอง  

กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการตรวจรับการจัดซือ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ ชสอ. 

 ว ัน ที  31 มี น า ค ม  2558 น า ย ศ รี โ พ ธิ  

วายุพกัตร์ กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการตรวจรับการ

จดัซืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของของชุมนุมสหกรณ์-

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด ณ ห้องประชุม 

302 สํานักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ถนน- 

นครอินทร์ อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

ที ป รึ ก ษ า ส ห ก ร ณ์ ฯ  เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะอนุกรรมการกํากบัและขับเคลือนวาระแห่งชาติฯ 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบบัที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 

 
 ว ัน ที 3 1  มี นาค ม 2 55 8 นาย ศ รีโ พ ธิ 

วายุพักตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ในฐานะผู้แทน

สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ เข้าร่วมการประชุม

คณะอนุกรรมการกาํกบัและขบัเคลือนวาระแห่งชาติ

ดา้นการสหกรณ์ระดบัจงัหวดั ครังที 1/2558 ณ ห้อง

ประชุมวเิศษชยัชาญ ศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง โดย

มีนายปวิณ ชํานิประศาสตร์ ผู ้ว่าราชการจังหวดั

อ่างทอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกาํกบั

และขบัเคลือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ระดบั

จงัหวดั ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม ทีประชุมรับ

ผลการดาํเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 

นายกสมาคม สสอป. ร่วมการประชุมกับ 3 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 

 ว ันที  2  เ มษ า ย น  2 5 5 8  น าย ศ รี โ พ ธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ(สสอป.)

เ ดินทางไปเข้า ร่วมประชุม ระหว่าง 3 สม าคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวสิาหกิจไทย 

(สสอ.รรท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) และสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สถานประกอบการ (สสอป.) ณ ห้องประชุม 301 

อาคาร ชสอ. 

 การประชุมดงักล่าวเป็นการประชุมร่วม

เพือหาแนวทางในการบริหารงานของ 3 สมาคมฯ 

ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั เนืองจาก สสอท. และ 

สสอป. เป็นสมาชิกสมทบของ สสอ.รรท. 

นายกสมาคม สสอป. ร่วมการประชุมกับ 7 สมาคมฌา 

ปนกิจสงเคราะห์ฯ เพือเตรียมการเข้าพบ รมต. พม.  

 วนัที 2 และ 20 เมษายน 2558 นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เขา้

ร่วม ปร ะ ชุ ม คณะ กร รมก าร ส มา คม ฌาป นกิ จ

สงเคราะห์ฯ 7 สมาคมฯ ทีห้องประชุม 302 ชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด การ

ประชุมดังกล่าวเ ป็นการประชุมเพือร่วมกันหา

ข้อสรุปประเด็นทีจะนําเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์  

ทีประชุมมีขอ้เสนอทีจะขอแก้ไข พ.ร.บ.ฌาปนกิจ-

สงเคราะห์ฯ หลายขอ้ 

นายกสมาคม สสอป. รองประธานฝ่ายการเงิน และ

กรรมการฯ ร่วมงานเลียงสังสรรค์กับ สอ.พนักงาน

กะรัตฯ 

  ว ัน ที  3  เ ม ษ า ย น  2 5 5 8  น าย ศ รี โ พ ธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ายการเงิน และ

นายสุทศัน์ เอียมแสง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์- 

สหภาพแ รงงานไทยเรยอน จํากัด เ ดินทางไป

ร่วมงานเลียงสังสรรค์ "สหกรณ์ก้าวหน้า สหภาพฯ 

กา้วไกล รวมใจเป็นหนึง ครังที 3" ซึงจดัขึนเนืองใน

วนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2557 ของสหกรณ์

ออมทรัพย์พนกังานกะรัตสุขภณัฑ์ จาํกัด ณ สนาม 

ฟุตบอลของบริษทัฯ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายศรี-

โพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ ไดรั้บเชิญให้กล่าว

ปราศรัยต่อผู ้ร่วมงาน ประมาณพันกว่าคน ได้รับ

เชิญให้ร่วมเป็นประธานกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงาน และ

เป็นผูม้อบสร้อยคอทองคาํ หนัก 25 สตางค์ ให้แก่

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทีเกษียณอายุ โดยนายศรีโพธิ 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบบัที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 

 
วายุพักตร์  ได้มอ บนาฬิ กาของ สสอ ป . ให้แ ก่ 

สหกรณ์ฯ ดว้ย 

 อนึง นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธาน-

ฝ่านการเ งิน ได้รับเชิญให้กล่าวปราศรัยในนาม

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมการประชุมใหญ่ 

สอ. สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จํากัด 

 วนัที 4 เมษายน 2558 นายวรัิต  ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมการ

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2557 สหกรณ์ออม-

ท รั พ ย์ส ห ภ าพ แ ร ง งา น ส หกิ จ วิ ศ า ล  จํ ากัด  ณ 

ร้านอาหารของบริษทัฯ อ.แก่งคอย จ.ปทุมธานี 

 นายวิรัต   ชู จิตต์  ได้รับ เ ชิญให้กล่าว

ปราศรัยต่อทีประชุมใหญ่ และในฐานะกรรมการ

ของ สสอป. ได้มอบนาฬิกาของ สสอป. ให้แก่

สหกรณ์ฯ ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

ใหญ่ สอ.พนักงานสถาบันเอไอที จํากัด 

 วนัที 4 เมษายน 2558 นายศรีโพธิ วายุ- 

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวรัิต  ชูจิตต ์กรรมการฯ เดินทางไปร่วมการ

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2557 สหกรณ์ออม-

ทรัพยพ์นกังานสถาบนัเอไอที จาํกดั ณ บา้นเกาหลี - 

สถานบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย จ.ปทุมธานี 

 นายศรีโพธิ วายุพักตร์ นายกสมาคมฯ 

ไดรั้บเชิญใหก้ล่าวปราศรัยต่อทีประชุมใหญ่ และได้

มอบนาฬิกาของ สสอป. 8 เรือนให้แก่สหกรณ์ฯ 

มอบใหแ้ก่สมาชิกทีเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ดว้ย 

กรรมการ ชสอ. ร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

และคณะกรรมการต่าง ๆ รวม 6 ครัง 

 เดือนเมษายน 2558 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ-

ไทย จาํกัด และคณะกรรมการอืน ณ ห้องประชุม 

สํานกังาน ชสอ. รวม 6 ครัง ดงันี คือ 

 วันที 2 เมษายน 2558 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

ชุดที 42 ครังที 15 

 วันที 7 เมษายน 2558 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการพฒันาและเสริมสร้างความรู้ดา้นวชิา- 

การ ชุดที 42 ครังที 14 

 วันที 9 เมษายน 2558 ( เวลา 10.00 น.) เข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 42 ครังที 

13 (วาระพิเศษ) 

 วันที 9 เมษายน 2558 ( เวลา 15.00 น.) เข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการพฒันาเกณฑคุ์ณภาพ

การบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพย ์ครังที 3/2558 

 วันที 18 เมษายน 2558 เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 42 ครังที 14  

 วันที 30 เมษายน 2558 เขา้ร่วมประชุมคณะ 

กรรมการดาํเนินการ ชุดที 42 ครังที 15 (วาระพิเศษ)

เ จ้าหน้าทีฯ เ ข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการที

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบบัที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 

 
วนัที 8 เมษายน 2558 นางสาวนุชนารถ  

แก้วนําเชือ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ

วิเคราะห์ประเมินสถานภาพและกําหนดแนวทาง

พัฒนาส หกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และร่วม

การอบรมเ รือง พระราช บัญญัติแก้ไขเพิ มเ ติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที 20) พ.ศ. 

2557 วา่ดว้ยการคาํประกนัและการจาํนอง โดย เรียน

เชิญนายเชาวลิต แยม้ประสบณ์ ตําแหน่งอัยการ

จังหวดั ประจําสํานักงานอ ัยการสู งสุด  มาเ ป็น

วิทยากร ณ ห้องประชุมชัน 3 สํานักงานสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ รองประธานฯ  และผู้จัดการร่วม

ปลูกต้นมะม่วงเนืองในวนัสหกรณ์แห่งชาติ 

 วัน ที  1 7  เ มษ า ย น  2 5 5 8  น าย ศ รี โ พ ธิ  

วายุพกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายวิรัติ  ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผู ้จัดการ เข้า ร่วมทําการปลูกต้นมะม่วง 

จาํนวน 2 ต้น เพือเป็นทีระลึกเนืองในวนัสหกรณ์

แห่งชาติ โดยมีนายนรุทธิ อุทธา สหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง พร้อมกบักรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทองหลายท่านร่วมกนัปลูกตน้มะม่วงดงักล่าว 

กรรมการฯ ร่วมประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ

กลาง สอร. ที กรุงเทพฯ 

วนัที 19 เมษายน 2558 นายวิรัต ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางละออ แก้ว-

สาระ เดินทางไปประชุมประจาํเดือนคณะกรรมการ

สหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผูใ้ช้แรงงาน (สอร.) ณ 

ห้องประชุมสโมสรพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

กรุงเทพฯ จดัโดยมูลนิธิไพศาล  ธวชัชยันนัท ์

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เดินทางไปร่วมให้กําลังใจทีม 

เฉลมิพล สมัครเข้ารับการเลือกตังเป็นกรรมการ ชสอ. 

 วนัที 19 เมษายน 2558 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เดินทางไปร่วมให้กําล ังใจ

ผูส้มคัรเข้ารับการเลือกตงัเป็นประธานกรรมการฯ 

และกรรมการดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-

แห่งประเทศไทย จาํกดั ในนามทีมเฉลิมพล รวม 10 

คน โดยเป็นผูส้มคัรตาํแหน่งประธานกรรมการฯ    

1 คน และสมคัรเป็นกรรมการดาํเนินการ 9 คน โดย

การนําของ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ โดยเปิดรับ

สมคัร ณ อาคาร ชสอ. นนทบุรี 

 อนึง นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ ไดส้มคัรเขา้รับ

การเลือกตังและได้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการ 

ชส อ. ในปี พ .ศ.2556 และครบวาระการดํารง

ตาํแหน่งในเดือนมิถุนายน 2558 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 

 วนัที 19 เมษายน 2558 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยใ์นสถานประกอบการ ณ 

หอ้งประชุม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ-

ไทย จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

 ทีประชุมมีมติให้จดัการอบรม เรือง “การ

บริหารงานสหกรณ์ให้ประสบความสําเร็จ” และ

จดัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2557 ในวนัที 24

พฤษภาคม 2558 มอบหมายให้กรรมการชมรมฯ เชิญ

สหกรณ์ออมทรัพยใ์นสถานประกอบการสมคัรเข้า

เป็นสมาชิกชมรมฯ เพิมขึน ฯลฯ 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิพิพิธภัณฑ์

แรงงานไทย จํานวน 5,000 บาท 



 8 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบบัที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 

 
วนัที 20 เมษายน 2558 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิพิพิธภณัฑ์แรงงานไทย 

ประจาํปี 2558 จาํนวน 5,000 บาท (ห้าพนับาทถว้น) 

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของพิพิธภณัฑ์

แรงงานไทย ซึงเป็นพิพิธภณัฑแ์รงงานแห่งแรกและ

แห่งเดียวของทวปีเอเซีย โดยเปิดใหบุ้คคลทวัไปเขา้

ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

กรรมการสหกรณ์ฯ เยยีมไข้สมาชิกป่วย 3  ราย 

   วันที 28 มีนาคม 2558 นางสาวพรรษพร 

แสงประพาฬ เลขานุการ และนายสุทศัน์ เอียมแสง   

กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย  

- นายนภัสษกร  แสนงาม  สมาชิกแผนก

ไฟฟ้า ณ บา้นพัก อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง เนืองจาก

จากเกิดอุบติัเหตุนิ วมือหกั 

- นางสาวจิตลดา  เกษมะณี สมาชิกแผนก

แวร์เฮา้ท์ ณ บา้นพกั ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

เนืองจากครรภอ์กัเสบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที 9 เมษายน 2558 นายสุทศัน์  เอียมแสง 

และนายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา กรรมการฯ เดินทาง

ไปเยียมไขน้ายนพพล  นาคหัวเพ็ชร สมาชิกแผนก 

ออ๊กซิลลารี ผลิต ณ บา้นพกั ต.ไผ่ดาํ อ.วิเศษชยัชาญ 

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ 

สหกรณ์ฯ มอบสมุดเงินฝากพร้อมเงินฝาก 500 บาท

ให้แก่สมาชิกทีคลอดบุตร 

วนัที 26 มีนาคม 2558 นางนาถ  มงคลหวา้ 

หวัหนา้ฝ่ายทวัไป มอบสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์

พิเศษให้แก่นางภมรกาญจน์  พึงอยู่  สมาชิกแผนก

บริหาร (ทรัพยากรมนุษ ย์)  จ ํานวน 5 00 บาท 

เนืองจากคลอดบุตร 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพมารดาสมาชิก 

  วันที 27 มีนาคม 2558 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการ นายวิรัต  ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผู ้จ ัดการ  ร่วมเ ป็นเ จ้าภาพฟังพระสวด

อภิธรรมงานศพมารดานายสมศกัดิ  ศรีวิไล สมาชิก

แผนกพ้นสภาพการเป็นพนกังาน ณ บา้นพกั (วดั-

โพธิทูล) ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมช่วย

เงินทาํบุญ จาํนวน 500 บาท 

 วันที 27 เมษายน 2558 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ และนางเกษมศรี  

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพ

บิดานายสมพิศ  บวัระยบั สมาชิกแผนกไฟฟ้า ณ 

บา้นพกัหลงัโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ฯ อ.เมือง               

จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคี 1,000 บาท 

 วนัที 7 เมษายน 2558 สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพือก่อสร้างระบบประปา 

และนาํดืมทีมีคุณภาพ ใหแ้ก่เดก็กําพร้า และเด็กดอ้ย

โอกาส ทีอยู่ในความอุปการะของสํานกัปฏิบติัธรรม

อนัตตา ตําบลท่ า เส า อ ําเ ภอ ไ ทรโย ค จังหว ัด

กาญจนบุรี โดยร่วมบริจาคกบัมูลนิธิไพศาล ธวชั-

ชยันนัท ์จาํนวน 1,000 บาท  
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบบัที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 

 
 

 

ทุกครังทีเราจะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือ ทาํประกันชีวิต สิงทีพวก

เรากังวลกันก็คือ หากตัวเรา หรือ คนทีเรานําไป

สมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ หรือนาํไปทาํประกัน-

ชีวิต เสียชีวิตสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ หรือ

บริษทัประกันชีวิต จะจ่ายเงินให้แก่เราหรือทายาท

จริงหรือไม่? หรือจะอ้างเหตุโน่นเหตุนีแล้วไม่

จ่ายเงินให้ หรือถ้าทาํการจ่ายเงินให้จริง จะจ่ายเงิน

ให้ในเวลาทีรวดเร็วหรือไม่ หรือจ่ายให้แต่ตอ้งใช้

เวลาหลายเดือนกว่าจะได้เงินสงเคราะห์หรือเงิน

สินไหมทดแทน 

คาํถามดงักล่าวข้างต้น ท่านสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด หรือท่าน

ผู้อ่านบทความนีทุกท่านไม่ต้องวิตกหรือกังวลใจเลย 

หากท่านหรือบุคคลในครอบครัวของท่านสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป) 

เพราะสมาคม สสอป. ทําการจ่ายเ งินค่าทําศ พ 

จาํนวน 60,000 บาท ภายในเวลา 7 วัน หลังจากที

ได้รับแจ้งการเ สียชีวิตจากทายาทสมาชิกฯ และ

จ่ายเงินสงเคราะห์ทีเหลือจํานวน 540,000 บาท

ภายในเวลา 30 วัน ตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ เสมอครับ

ทงันี หลงัจากทีสมาคม สสอป. ไดท้าํการประชุม

ใหญ่สามัญประจําปี 2557 แ ละทําการเลือกต ัง

คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที 3 ทีมีนายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ (ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ) เป็นนายกสมาคมฯ 

นายกฤษณชยั สินธุประสิทธิ (ประธานกรรมการฯ) 

แ ล ะ น า ย วิ รั ต   ชู จิ ต ต์  ( ร อ ง ป ร ะ ธ า น ฝ่ า ย -

ประชาสัมพนัธ์) เป็นกรรมการสมาคมฯ ด้วยนัน 

สมาคม สสอป. ได้ทําการจ่ายเงินให้แก่ทายาท

สมาคมฯ ทีเสียชีวติ 6 ราย ดงันี คือ 

วันที 20 เมษายน 2558 

  1. นายนิพนธ์  เพชร์เกษม สหกรณ์ออม-

ทรัพย์พนักงานฝาจีบ จาํกดั จ.ปทุมธานี เสียชีวิต 

วันที 23 มีนาคม 2558 (จาํนวน 600,000 บาท) 

2. นายสายณัห์  ทับโทน สหกรณ์ออมทรัพย-์

สหชีพเมืองสองแคว จาํกัด จ.พิษณุโลก เสียชีวิต 

วันที 23 มีนาคม2558 (จาํนวน 600,000 บาท) 

3. นายอะนันท์  โพธิละเดา สหกรณ์ออม-

ทรัพย์เอส เอส เค กลกาลจาํกัด จ.สมุทรปราการ

เสียชีวติวนัที 5 เมษายน 2558 (จาํนวน 540,000 บาท 

เนืองจากได้จ่ายเงินค่าจดังานศพ จาํนวน 60,000 

บาท เมือวนัที 6 เมษายน 2558) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. นายอุดม  สืบสุนทร สหกรณ์ออมทรัพย์

วาปีปทุม จาํกัด จ.มหาสารคาม เ สียชีวิตวันที 9 

เมษายน 2558 (จาํนวน 600,000 บาท) 

จะเห็นไดว้า่สมาคม สสอป. ทาํการจ่ายเงิน

สงเคราะห์ใหแ้ก่ทายาทสมาชิกทงั 4 รายภายในเวลา 

กรรมการสมาคมฯ มอบเงินคา่ทาํศพใหแ้กภ่รรยา 
คุณอะนันท ์โพธิละเดา 60,000 บาท (6 เม.ย.58) 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบบัที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 

 
30 วนัตามทีกําหนดไวใ้นข้อบังคับสมาคมฯ โดย

ทายาทสมาชิก 3 ราย ขอรับเงินสงเคราะห์เต็มยอด

จาํนวน 600,000 บาท โดยไม่ขอรับเงินค่าจดัการศพ

จํานวน 60,000 บาท ก่อน ยกเวน้ภรรยาของคุณ

อะนนัท ์โพธิละเดา ทีขอรับเงินค่าจดังานศพ จาํนวน 

60,000 บาทก่อน ตามข้อบงัคบัสมาคมฯ ข้อที 24.

สมาคมฯ จะจ่ายเงินค่าจัดงานศพให้แก่ทายาท

สมาชิกทีเสียชีวติภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้

จากทายาทสมาชิก แต่กรรมการสมาคมฯ ได้นําเงิน

ไปมอบใหแ้ก่ภรรยาในวนัที 6 เมษายน 2558 คือ ใน

เวลาหนึงวนัหลงัจากทีสมาชิกฯ เสียชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในวนัที 29 เมษายน 2558 นายประพจน์ 

พรมมา (อายุ 47 ปี) สมาชิกสมาคมฯ สังกดัสหกรณ์

ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ 

จําก ัด และวนัที  1 พฤษภาคม 2558 นายประทุม 

หน่ายสังขาร สมาชิกสมาคมฯ สังกดัสหกรณ์ออม-

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด ไดเ้สียชีวิต 

รวมเป็นสองท่าน ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงวนัหยุด

งานของธนาคาร รวม 5 วนั ทาํให้สมาคม สสอป. 

ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจดัการศพจาํนวน 60,000 บาท 

ใหแ้ก่ทายาทสมาชิกทีเสียชีวติได ้แต่สมาคมฯ ไดรั้บ

ความร่วมมือจากศูนยป์ระสานงานทงัสองแห่ง คือ 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ส หภาพ-

แรงงานไทยอ คริลิคไ ฟเ บอ ร์  จํากัด และศู นย์

ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน-

ไทยเรยอน จาํกัด ให้ทําการจ่ายเงินสํารองค่าจัดการ

ศพ จํานวน 60,000 บาท ให้แก่ทายาทส มาชิ กที

เสียชีวิตไปก่อน เมือธนาคารเปิดทาํการในวนัที 6 

พฤษภาคม 2558 สมาคม สสอป. ไดท้าํการโอนเงิน

จาํนวนดังกล่าวคืนให้แก่สองศูนย์ประสานต่อไป 

สําหรับเงินสงเคราะห์ศพทีเหลือจาํนวน 540,000 

บาท สมาคม สสอป. จะทาํการจ่ายให้แก่ทายาท

ส ม าชิ กโ ด ยเ ร็ ว  ค าดว่ าไม่ น่ าจะเ กิ นว ัน ที  1 5 

พฤษภาคม 2558 

 สําหรับเงินสงเคราะห์จาํนวน 600,000 บาท

ทีสมาคม สสอป. จ่ายใหแ้ก่ทายาทสมาชิกทีเสียชีวิต

ตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ ขอ้ที 25 กาํหนดว่า “สมาคม

จะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน

กิจการ ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินทีเรียกเก็บได้” 

ดงันนั ทุกครังทีสมาคม สสอป. จ่ายเงินสงเคราะห์ 

600,000 บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก สมาคม สสอป. 

จะหกัเงินค่าดาํเนินกิจการร้อยละ 4  เป็นเงิน 24,000 

บาท สมาชิกจะได้รับเงินจริง 576,000 บาท และ

สมาคม สสอป. จะมอบเงินให้แก่ศูนยป์ระสานงาน

(สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัดสมาชิกทีเสียชีวิต)  

ร้อยละ 1 จาํนวน 6,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงาน เงินทีเหลือจาํนวน 

18,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินกิจการ

ของสมาคม สสอป. ซึงในแต่ละปีจะไดรั้บเงินส่วน

นีไม่มากนกับางปีก็ไม่เพียงพอกบัค่าใช่จ่ายสมาคมฯ 

กรรมการ และเจา้หน้าทีสมาคมฯ เดินทางไปทําพิธี
มอบเงินสงเคราะหแ์กท่ายาทสมาชิกทีเสียชีวติ 
ที สอ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม (29 เม.ย. 58) 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบบัที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 

 
 

 

สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนพฤษภาคม 2558 มาพบกบั ท่านสมาชิกและ

ท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ 

  ป ล าย เ ด ือ นเ มษ า ย นทีผ ่าน ม า  4  ส า ว

ห้องปฏิบติัการเคมีพร้อมครอบครัว ไดแ้ก่ คุณจารุ-

วรรณ์  เอนกศรี  คุณวราภรณ์ ทับไทย คุณอภิช า   

อธิลาภ และคุณนฤมล  สวนแก้วมณี พากนัไปเทียว

ชายหาดแก้ว ทีสัตหีบ ทุกคนมีความสุขกนัอย่าง

ถว้นหน้า  ยินดีกบัทุกคนดว้ยครับ ###๙๙๙### ขอ

แสดงความยินดีก ับ คุณปภาวิน อัฐมาภรณ์ ทีทาํ

อาชีพเสริมด้วยการเป็นตัวแทนของบริษทั เอไอเอ 

ขอให้กิจการเจริญก้าวหน้าดว้ยดีครับ ###๙๙๙### 

ส่วนรายนี คุณพวงทอง หมีทอง ทาํอาชีพใหม่ขาย

ก๋วยเตียวทีบา้นพกัริมแม่นาํเจา้พระยาใกลก้ับร้าน

เล็กบา้นรอ  ฝากเพือนๆ ไปอุดหนุนกนัด้วยครับ 

ฝีมือดี รสชาดอร่อยครับ ###๙๙๙###  เดินทางไป

เทียวทะเลทีสัตหีบมาแลว้ คุณดวงฤทัย หอเลิศ-

ธรรม มีความสุขมาก เพราะไดเ้ล่นนาํทะเลดงัทีใจ

ตอ้งการครับ ###๙๙๙###  ครอบครัวนีก็ไปเล่นนาํ

ทะเลทีสัตหีบมาเหมือนกนั สําหรับ  คุณวิชัย คุณ

วราภรณ์  จินดานาถ โดยเฉพาะลูกชายทงัสองคนดู

เ ห มือ น จะ มีควา มสุข เ ป็ นอ ย ่าง ม าก ค ร ับ  ###

๙๙๙###  ขอแสดงความย ินดีกบั คุณนุชนารถ       

แก้วนําเชือ ทีมีหลานคนใหม่ไปเมือเร็วๆ นีครับ 

###๙๙ ๙### ขอแสดงความย ินดีกบั คุณจิตลดา  

เกษมะณี ทีไดท้าํการคลอดบุตรสาวไปเมือปลาย

เดือนเมษายนทีผ่านมา ขอให้น้องเลียงง่าย ไม่อ้อน

ไม่กวนคุณแม่นะครับ ###๙๙๙### ไดข้่าวว่า คุณวี-

ระพล  ฉําจิตร เ ป็นแฟนฟุตบอลทีมสุพรรณบุรี 

เอฟซี ทาํเอาเพือนๆ สงสัยว่าไปเป็นแฟนของทีม

นนัไดอ้ย่างไร คงตอ้งถามาเจา้ตวัเอาเองครับ ###

๙๙๙### ช่วงวนัหยุดเทศกาลทีผ่านมา คุณสมชาย  

พงษ์ไพร พาศรีภรรยา คุณเหมือนมาศ  พงษ์ไพร 

ไปทานเค้กกนัสองคน ดูแลว้มีความสุขกนัมากเลย

ครับ ###๙๙๙### เพราะไก่ชนนําโชคมาให้ คุณ

อัศวิน  มดแสง  เลยพาภรรยาและลูกไปฉลองที

ร้านสเต็กทูเดย์ แต่ถา้วนัไหนไก่ไม่ให้โชค ก็คงไป

ทานเหมือนเดิมใช่ไหมครับ ###๙๙๙### ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณพินิจ คุณอํานวย  พรวิริยกุล ทีได้

จดังานมงคลสมรสให้กบัลูกช ายคนเล ็กไปเมือ  

เร็วๆ นี ขอให้ชีวติสมรสของหลานมีแต่ความสุข

ตลอดไปครับ ###๙ ๙๙### งานแต่งลูกชายค ุณ

อาํนวย เพือนๆ ชืนชมคุณไข่มุกข์  จันทโคตร์ ที

แต่งตวัสวยงามไม่แพเ้จา้สาวเลยครับ ###๙๙๙###  

วนักรรมกรสากลทีผ่านมา คุณปลองยุทธ์  นาคยศ 

พาภรรยาและลูกไปเทียวสวนนาํอวกาศ ในสวน

นก จงัหวดัช ัยนาท ล ูกๆ ช อบกนัมากเลยครับ

 สมาคม สสอป. เปิดรับสมคัรสมาชิกรอบที 

4/2558 ตงัแต่ วันที 1 - 31 พฤษภาคม 2558 เปิดรับ

อายุไม่เกิน 59 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2499 เป็นตน้ไป) เงิน

ค่าสมคัร 100 บาท ค่าบํารุ ง 50 บาท แ ละเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท สนใจสอบถามได้

ทีคุณนาถ  มงคลหวา้ (แขก) เจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ 

ครับ ###๙๙๙### เกษียณอายุไปอีกท่าน สําหรับ 

คุณสมพร  สุวรรณผดุง หลงัจากนีป้าเปียกคงได้

พกัผ่อนเต็มที ขอให้ชีวิตหลงัการเกษียณของป้ามี

แต่ความสุขตลอดไป คิดถึงก็มาเยียมกนับา้งครับ 

###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับ คุณสมศักดิ  -  

 

 



 12 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบบัที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 

 
ศรีวิไล ทีสูญเสียมารดาไปเมือปลายเดือนมีนาคมที

ผ่านมาครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับ 

คุณศิริอร  สะอ้านวงศ์ ทีสูญเสียคุณประทุม หน่าย-

สังขาร ซึงเป็นสามี และเป็นสมาชิกสมทบของ

สหกรณ์ฯ ดว้ยครับ ###๙๙๙### เช่นเดียวกนั ขอ

แสดงความเสียใจกับ คุณคณิตศร หน่ายสังขาร ที

ส ูญ เ ส ี ย ค ุณ พ ่อ ไ ป  ###๙ ๙ ๙ ###  ค ุณ ศ ร ีโ พ ธิ 

วาย ุพักตร์ นายกสม าคมฌ าปนกิจสงเคราะห์-

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์สถานประกอบการ 

(ส ส อ ป.)  ทํา พ ิธีม อ บเ งินส งเ ค ร าะ ห์ จํ าน วน 

600,000 บาท ให้แก่ คุณคณิตศร หน่ายสังขาร และ

น้อ งชายในวนัฌาปนกิจศพคุณประทุม หน่าย-

สังขาร ไปเรียบร้อยแลว้ครับ ###๙๙๙### แสดง

ความยินดีก ับ คุณเสน่ห์ คุณวิลาวรรณ  ชุ่มหฤทัย 

เนืองในโอกาสครบรอบ 25 ปีของการแต่งงานเมือ

วนัที 4 พฤษภาคมทีผ่านมา ขอให้ชีวติคู ่ของทัง

สองท่านมีความสุขตลอดไปครับ ###๙๙๙### 

เช่นเดียวกนัครับ ขอแสดงความยินดีกบั คุณวัชร-

ค ุป ต์ คุณ เ ยาว ล ักษ ณ์ เ ส าใ บ  เ นือ งใ นโ อก าส

ครบรอบ 6 ปี ของการแต่งงานด้วยครับ ขอใหชี้วติ

คู่มีความสุขตราบนานเท่านานครับ (เมือไรจะมีเจา้

ตวัเล็กมาอุม้เสียทีครับ) ###๙๙๙### เดินทางไปอยู่

อเมริกาเป็นเดือน สําหรับ คุณเพิมพูลพัชร์  จ๋วง-

พานิช ขอให้มีความสุขและสนุกกบัการท่องเทียว

มากๆ นะครับ ###๙๙๙###  รับประทานไอศกรีม

ยีห ้อหนึง  คําสุดท ้ายพอ ดี คุณกชพร อุดม พงษ์ 

พบว่ามีเส้นลวดยาวเป็นเซ็นต์ติดคอตวัเอง โชคดีที

เอาออกจากคอได้ครับ ฝากทุกท่านระมดัระวงักนั

ดว้ยนะครับ  ###๙๙๙### เพือนชาวเฟสบุ๊คฝาก

บอกกบั คุณอดุลย์  สุมะนา ว่าไม่ยอมอพัเดทความ

เคลือนไหวของตวัเองลงเฟสบุ๊คบา้งเลย อยากรู้

ข่าวคราวบ้างครับ   

นอกจากปลูกตน้แก่นตะวนัแล้ว ตอนนี 

คุณสายทอง  กลัดสนิท และสามียงัปลูกขา้วโพด

ขายดว้ยครับขายทงัข้าวโพดต้ม ขา้วโพดดิบและที

น่าชืนใจคือ ขายขา้วโพดสองวนัไดเ้งินหกพนักว่า

บาท แถมไม่พอขายอีกดว้ย รวยแน่นอนครับ ###

๙๙๙### ยงัขยนัมาทาํงานทุกวนัอย่างสมาํเสมอ 

สําหรับ คุณวิษณุ  สังข์บัวสี แม้วา่สุขภาพไม่ค่อย

แข็งแรง เ ป็นกําลงัใจให้เสมอครับ  ###๙ ๙๙###  

สหภาพฯ นําสมาชิกไปเดินรณรงค ์เ นืองในวนั

กรรมกรสากลทีกรุงเทพฯ คุณนําอ้อย อุ่นจิต ชวน

น้องนาโนไปเดินรณรงค์ดว้ย  งานนีน้องนาโนได้

เรียนรู้เรืองของสหภาพฯ ไปดว้ยครับ ###๙๙๙###  

นอ กจากทํางานแลว้ยงัต ้องเลี ยงหลานอีกด ้วย 

สําหรับ คุณรัตนภรณ์ ปุราทะกา หลายวนัทีผ่านมา

มีคนเห็นพาหลานไปทานไอศครีมทีร้านสเวน

เซ่นส์ บิกซีอ่างทองด้วยครับ ###๙๙๙### เข ้าไปดู

เฟสบุ๊คของ คุณบัวสวรรค์  ดีบุกคํา แล้วน่าปลืมใจ

แทนเจา้ของเฟบุ๊ค เนืองจากเจา้ตวัโพสต์ขอ้ความ

และแชร์ข้อความดีๆ ไปไวห้น้าเฟสบุ๊คเป็นจาํนวน

มากครับ ###๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญกบั คุณ

กานต์ชนิต  หาญกล้า ทีเห็นคนแก่กาํลงัเอาเชือกผูก

รองเทา้ทีขาดอยู่เพือให้สามารถใส่ได้อีก น้องเก่ง

เลยซือรองเทา้คู่ใหม่ให้คุณลุง 1 คู่ครับ ###๙๙๙### 

ช่วงนีไม่ค่อยได้พบกับ คุณวสวรรธน์ ชาติสันติ-

ราษฎร์ ไม่ทราบวา่สบายดีไหมครับวา่งๆ แวะเขา้

มาทกัทายกรรมการฯ และเจา้หน้าทีทีสหกรณ์ฯ 

บา้งนะครับ ###๙๙๙ ### พบกันฉบับหน้า ###

๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙### 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบบัที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 

 
 

 

ไม่ทราบว่าเพือนส มาชิกรู้กันหรือยังว่า 

สหกรณ์ฯ ของเราจะจัดการอบรมสัมมนาให้แก่

สมาชิก เรือง “การสร้างความมันคงให้ครอบครัวโดย

วิธีการสหกรณ์” ระหว่างวนัอาทิตยที์ 31 พฤษภาคม 

และวนัจนัทร์ที 1 มิถุนายน 2558 ซึงเป็นวนัหยดุ (วนั- 

วิสาขบูชา)  ณ บ้าน กล้วย กล้วย รีสอร์ท จังหว ัด

นครนายก ตามแผนงานของคณะกรรมการดาํเนินการ

งานประจาํปี 2558 โดยกาํหนดใหจ้ดัอบรมสัมมนาแก่

สมาชิก 2 ครัง การจัดอบรมสัมมนาครังนีเป็นรุ่นที 1 

ของปีนี สหกรณ์ฯ ขอความร่วมมือจากสมาชิกจาํนวน 

40 คน เข้าร่วมการอบรมสัมมนา โดยเฉพาะสมาชิก

รุ่นใหม่และเริมเข้าสู่วัยของการมีครอบครัว การสมัคร

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มิใช่เพือหวงักู้เงินเพียงอย่าง

เดียว สหกรณ์ฯ มีบริการหลายอย่างทีมอบแก่สมาชิก 

และการจดัอบรมสัมมนาก็เป็นส่วนหนึงของหลกัการ

สหกรณ์ด้วย มารู้จักหลักการสหกรณ์พอสังเขปกัน

ก่อนนะคะ หลักการสหกรณ์ คือ "แนวทางทีสหกรณ์

ยึดถือปฏิบัติเพือให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผล เป็น

รูปธรรม" ซึงประกอบดว้ยหลักการทีสําคัญรวม 7 

ประการ กล่าวคือ  

      หลักการที 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ

และเปิดกวา้ง 

      หลักการที 2 การควบคุมโดยสมาชิกตาม

หลกัประชาธิปไตย 

      หลักการที 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ

ของสมาชิก 

      หลักการที 4 การปกครองตนเองและความ

เป็นอิสระ 

 หลกัการที 5 การศึกษา การฝึกอบรม และ- 

    สารสนเทศ 

      หลกัการที 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 

      หลกัการที 7 การเอืออาทรต่อชุมชน  

เพือนสม าชิก จะ เห็นว่าในหลักการที  5 

การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ เป็นข้อหนึงที

สําคัญความหมาย คือ สหกรณ์พึงให้การศึกษาและ

การฝึกอบรมแก่สมาชิก ผู ้แทนสมาชิกทีไดรั้บการ

เลือกตัง ผู ้จัดการและเจ้าหน้าทีสหกรณ์ เพือให้

บุคลากรเหล่านีสามารถมีส่วนช่วยพฒันาสหกรณ์ของ

ตนเองได้อยา่งมีประสิทธิผล และพึงให้ข่าวสารแก่

สาธารณชนโดยเฉพาะอยา่งยงิเยาวชนและบรรดาผู ้นาํ

ทางความคิดในเรืองคุณลักษณะและคุณประโยชน์

ของสหกรณ์ ซึงจะสอดคลอ้งกบั วิธีการสหกรณ์ คือ 

“การนําหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน

กิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม เพือประโยชน์ของ

มวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจ      

ทีดี”  

 ยงัมีเวลาให้สมาชิกได้ตัดสินใจเข้าร่วมการ

อบรมสัมมนากันอยู่นะคะ แจ้งชือเข้าร่วมได้ ณ 

สํานักงานสหกรณ์ฯ หรือโทร. แจง้ที 3343 สายตรง 

035-672127 ,  035-672129 และขอรายละเอียด

โครงการอบรมสัมมนาได้ทีเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ มี

สหกรณ์หลายแห่งทีจดัอบรมสัมมนา สมาชิกต่างแยง่

กนัลงชือเพอืใช้สิทธิเขา้ร่วม และปิดการรับสมัครเขา้

ร่วมไดอ้ยา่งรวดเร็ว อยากให้สมาชิกสหกรณ์ฯ เราเป็น

แบบนนับา้ง เพียงแต่ท่านจัดเตรียมกระเป๋าเสือผ้าไป

คา้งคืน 1 คืน ค่าใช้จ่ายทุกอย่างสหกรณ์ฯ รับผิดชอบ 

เพราะเงินทีใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ก็คือ เงินของ

สมาชิกทุกท่าน ถึงเวลาทีท่านควรใช้สิทธิสมาชิก

สหกรณ์อยา่งเตม็ที โดยการเข้าร่วมอบรมสัมมนากบั

สหกรณ์ฯ สักปีละครัง เรียนเชิญนะคะ! 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบบัที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1,105 

295,540,070.00 

10,052,413.12 

3,580,432.86 

4,363,203.05 

9,269,642.93 

103,495,918.58 

5,341,650.39 

2,577,393.83 

106,260,175.14 

6,435,170.00 

380,577.17 

304,147.17 

6,511,600.00 

26,513,169.18 

1,303,060.47 

30,060,000.00 

 

 

22,061,514.38 

77,007,910.05 

291,268,631.64 

39,296,610.00 

39,300,971.50 

291,264,270.14 

30,843,164.80 

5,273,964.75 

6,200,431.52 

1,189,443.15 

5,010,988.37 

 

รายงานกิจการประจาํเดือน เมษายน 2558 (MONTHLY REPORTS APRIL 2015 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THE  THAIRAYON LEBOUR UNION  SAVING  CO-OPERATIVE,LIMITED 

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.  เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ  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  จํากดั 

      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 - เมษายน 2558 Revenues  from  January - April 2015 

15. รายจ่ายตังแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2558 Expenses  from  January - April 2015 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย   Total  lncome  (Approximated) 

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 
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นายศรีโพธิ  วายุพักตร์ ร่วมพิธมีอบอาคารกจิกรรม

สหกรณ์ให้โรงเรยีน ตชด. ท ีอ.ประเหลียน จ.ตรัง 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคาํหนัก 1 บาท ให้แก่

นายไพฑรูย์  สามัคคี เนืองจากเกษียณอายุ 

ทปีรึกษาสหกรณ์ฯ กรรมการ และผู้จัดการ ร่วมปลูก

ต้นมะม่วง เนืองในวันสหกรณ์แห่งชาติ 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคาํหนัก 1 บาท ให้แก่

น.ส.สมพร  สุวรรณผดุง เนืองจากเกษียณอายุ 

สหกรณ์ฯ มอบของทรีะลึกให้แก่ 

นางจาํรูญ  ภาคาพรต เนืองจากเกษียณอายุ 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคาํหนัก 1 บาท ให้แก่

นายฉลอง  นัยเนตร เนืองจากเกษียณอายุ 


