สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ า หนั ก 1 บาทให้ แ ก่
สมาชิ ก 5 ราย และมอบของทีระลึก 1 ราย
วันที 26 มีนาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายวิ รั ต ชู จิ ต ต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ นายอนุ รั ก ษ์ ทองโตนด นางสาวไข่ มุกข์ จันทโคตร์ นายพีร ะภัทร
ลอยละลิ ว กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ นางสาวนุ ช นารถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้า ที
บัญ ชี และนางสาวฐิ ติ พ ร ควรบํา เรอ เจ้า หน้ า ที
การเงิ น ร่ วมงานเลียงสั งสรรค์การเกษียณอายุข อง
นายพงษ์ส ว่าง สี แก้วสิ ว สมาชิ กแผนกบริ หาร ณ
สโมรพนักงาน บริ ษ ทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
พร้ อ มมอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท มู ล ค่ า
19,000 บาท
วันที 1 เมษายน 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ-

ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายวิรัต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุการ นางละออ แก้วสาระ นาย
พงษ์ ศ ั ก ดิ คงมี และนายอนุ รั ก ษ์ ทองโตนด
กรรมการ ร่ วมงานเลี ยงเกษี ย ณอายุ น ายวัฒ นชัย
กลัดสนิ ท สมาชิ กแผนกบริ หาร ณ บริ เ วณหน้าตึ ก
บริ หาร บริ ษ ทั ไทยเรยอน จํา กัด (มหาชน) พร้ อ ม
มอบสร้ อยคอทองคําหนัก 1 บาท มูลค่า 18,800 บาท
วั น ที 10 เมษายน 2558 นายกฤษณชั ย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ และนายศรี โพธิ
วายุ พ ัก ตร์ ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ เข้า ร่ วมงานเลี ยง
สั ง สรรค์ ก ารเกษี ย ณอายุ ข องนายไพฑู ร ย์ สามัค คี
สมาชิ ก แผนกบริ หาร (อัลซิ ลลารี ผลิต) ณ บ้านพัก
ต.โพสะ อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง พร้ อ มมอบสร้ อ ยคอ
ทองคํา หนัก 1 บาท มูลค่า 18,950 บาท
วันที 17 เมษายน 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายวิรัต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพัน ธ์ และนายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง เข้า ร่ วมงานเลี ยงการเกษี ย ณอายุ ของนางสาว
สมพร สุ วรรณผดุง สมาชิ กแผนกบริ หาร(บัญชี ) ที
ร้านอาหารอุ่นไอรั ก อ.เมื อง จ.อ่างทอง พร้ อมมอบ
สร้ อยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูลค่า 18,900 บาท
(อ่ านต่ อหน้ า 3)
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ฉบับที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558

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

นายศรีโพธิ วายุพ ักตร์ ทีปรึกษาฯ เป็ น วิทยากร
ให้ สอ.พนั กงานบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จํากัด
(22 มี.ค. 58)

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

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาทีบ่ ัญชี
เจาหนาทีก่ ารเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

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

นายกสมาคม สสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วม
การประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ครังที 1
(29 มี.ค. 58)

กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ร่วมงานเลียง
สังสรรค์สมาชิกทีเกษียณอายุ
(26 มี.ค. 58)
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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ าให้ แ ก่ ส มาชิ กฯ (ต่ อ
จากหน้ า 1)
วันที 18 เมษายน 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ เข้า ร่ วมงานเลียงการ
เกษี ยณอายุข องนายฉลอง นัยเนตร สมาชิ กแผนก
สโตร์ ทีร้ านอาหารครั วคุ ณกุ้ง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
พร้ อ มมอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท มู ล ค่ า
18,900 บาท
วันที 18 เมษายน 2558 นายวิรัต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุการ นางละออ แก้วสาระ และ
นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ กรรมการฯ เข้าร่ วมงาน
เลี ยงการเกษี ย ณอายุ ข องนางจํ า รู ญ ภาคาพรต
สมาชิ ก แผนกอัล ซิ ล ลารี ผลิ ต ที บ้า นพัก หมู่ บ้า น
ระดํา ต.โพสะ อ.เมื อง จ.อ่างทอง พร้ อมมอบของที
ระลึก (หม้อหุงข้าวไฟฟ้า) มูลค่า 600 บาท ให้ดว้ ย
ทีปรึกษาสหกรณ์ ฯ เป็ นวิทยากร ทีกาญจนบุรี
วัน ที 22 มี น าคม 2558 นายศ รี โพธิ
วายุ พ ั ก ตร์ ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ และกรรมการ
ดําเนิน การชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แห่ งประเทศ
ไทย จํากัด เป็ นวิทยากรบรรยาย เรื อง "การมี ส่วน
ร่ วมของสมาชิ กสหกรณ์ " และ "การสมัครเข้าเป็ น
สมาชิ กสมาคม สสอป." ให้แก่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรั พ ย์พ นัก งานบริ ษัท รอยัล ปอร์ ซ เลน จํากั ด ณ
แพธารารี สอร์ ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีสมาชิ ก
เข้าร่ วมการอบรม 60 คน
กรรมการ ชสอ. ร่ วมพิธมี อบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ฯ
ให้ แก่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนฯ ทีจังหวัดตรัง
วันที 24 มี นาคม 2558 ดร. เฉลิมพล ดุล สั ม พัน ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. นายประดิ ษ ฐ

ฉบับที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558
หัส ดี รองประธานคนที 1 นายศรี โ พธิ วายุพกั ตร์
นายเอนก นาคดิล นายชุ มพล คําปา นายกิตติชยั ฝั นฝากจิต กรรมการดําเนิ น การชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด นายนนทวัธ สมาธิ
รองผู้จ ัดการใหญ่ นางวรรณรั ตน์ ฮวดตี หัวหน้ า
แผนกประชาสัมพันธ์ และนางสาวทรรศพร บุญศรี
เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ เดินทางไปร่ วมพิธีส่งมอบ
อาคารกิ จ กรรมสหกรณ์ น ัก เรี ย นให้ แ ก่ โ รงเรี ยน
ตํา รวจตะเวนชายแดนสั น ติ ราษฏร์ บ ํารุ ง อ.ประเหลี ย น จ.ตรั ง โดยมี น ายประดิ ษ ฐ หั ส ดี รอง
ประธานคนที 1 กล่ าวรายงานชี แจงความเป็ นมา
และวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการสร้ า งอาคารกิ จ กรรม
สหกรณ์นกั เรี ยนของ ชสอ. ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวมอบอาคาร และรอง
ผูก้ าํ กับการตํารวจตะเวนชายแดนที 43 กล่าวรับมอบ
อาคาร ทังนี นางสมจิตร ส่ องสว่าง สหกรณ์จงั หวัด
ตรั ง ข้าราชการสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดตรั ง นาย
อุทยั ศรี เทพ รองประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ตรั ง จํากัด พร้ อ มกับกรรมการสหกรณ์ ฯ
และนายพิชิต สิ งห์อินทร์ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ พร้ อม
กับพัน ตํารวจมนัส ไกรเทพ ครู ใหญ่ คณะครู และ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนเข้าร่ วมพิธีดว้ ย
ประธานฯ รองประธานฯ และที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ
ร่ วมประชุ มคณะกรรมการ สสอป. ครังแรก
วั น ที 29 มี น าคม 25 58 น าย ศ รี โ พ ธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ และนายวิรัต ชู จิตต์
กรรมการสมาคมฯ พร้ อมคณะกรรมการสมาคมฯ
ท่านอืนๆ และเจ้าหน้าทีสมาคม สสอป. เข้าร่ วมการ
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ประชุ มคณะกรรมการสมาคมฯ ชุ ดที 3 ครั งที 1 ณ
ห้อ งประชุ ม 301 ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ที ประชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบฐานะการเงิ น
แต่ ง ตังนายนุ กู ล ยั ง สี เป็ นกรรมการผู ้ จัด การ
สมาคมฯ กําหนดวันประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ
ประจําเดือนทุกวันที 28 ของเดือน ฯลฯ
กรรมการ ชสอ. ให้ การต้ อนรับ คณะกรรมการฯ และ
สมาชิ ก สอ. ครูเพชรบูรณ์ จํากัด
วัน ที 30 มี น าคม 2558 เวลา 11.00 น.
ดร.เฉลิมพล ดุล สัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้ อม
ด้วย นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ กรรมการ ชสอ. ให้การ
ต้อนรับคณะจากสมาคมครู และผู ้บริ หารการศึ กษา
อําเภอบึงสามพัน กรรมการฯ และสมาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์ครู เพชรบูร ณ์ จํา กัด จํา นวน 40 คนโดย
การนําของนายสันติชยั บัวทอง ประธานกรรมการฯ
เข้าศึกษาดูงานการบริ หารงานชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

กรรมการ ชสอ. เข้ าพบประธานสภาปฏิรูป แห่ งชาติ
เพือยืนข้ อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้ างสหกรณ์ ไทย
วัน ที 30 มี นาคม 2558 ดร.เฉลิมพล ดุ ล สั ม พัน ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. นายประดิ ษ ฐ
หัส ดี รองประธานคนที 1 นายศรี โ พธิ วายุพกั ตร์
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กรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าที ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เข้าพบ ดร.เทียนฉาย กี ระนันทน์ ประธานสภาปฏิ รูปแห่ งชาติ และ
นายชู ช าติ อิ น สว่ า ง สมาชิ ก สภาปฏิ รู ปจัง หวัด
สุ พรรณบุรี เพือยืนหนังสื อข้อ เสนอแนวทางปฏิรูป
โครงสร้างสหกรณ์ไทย ณ อาคารรัฐสภา บรรยากาศ
ของการเข้า พบเป็ นไปด้วยดี ประธานสภาปฏิ รู ป
รับจะนําข้อเสนอของ ชสอ.ไปพิจารณาต่อ ไป การ
เข้า พบครังนี ได้รับการช่ วยเหลื อและประสานงาน
จากนายเอกราช ช่างเหลา สมาชิ กสภาปฏิรูปจังหวัด
ขอนแก่ น
กรรมการฯ และผู้จัดการ ร่ วมการอบรมทีอ่ างทอง
วันที 30 มีนาคม 2558 นายวิรัต ชูจิตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู ้ จดั การ เข้า ร่ ว มฝึ กอบรมการสร้ า ง
เครื อข่ายระบบการผลิต การตลาด และการเงิ นของ
สหกรณ์ การก้าวเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน กับผลกระทบกับการดําเนินธุ รกิ จสหกรณ์
ณ ห้ อ งประชุ ม ชั น 3 สํ า นัก งานสหกรณ์ จงั หวัด
อ่างทอง
กรรมการ ชสอ. เข้ าร่ ว มการตรวจรั บ การจั ด ซื อ
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ของ ชสอ.
วั น ที 31 มี น า ค ม 2558 นา ย ศ รี โ พ ธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการ ชสอ. เข้า ร่ วมการตรวจรั บการ
จัดซืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของของชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จํากัด ณ ห้องประชุ ม
302 สํ า นัก งานชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ฯ ถนนนครอินทร์ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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
คณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลือนวาระแห่ งชาติฯ
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วัน ที 31 มี น าคม 2558 นายศ รี โพธิ
วายุ พ ัก ตร์ ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ ในฐานะผู ้ แ ทน
สหกรณ์ ป ระเภทออมทรั พ ย์ เข้า ร่ วมการประชุ ม
คณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลือนวาระแห่งชาติ
ด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครังที 1/2558 ณ ห้อ ง
ประชุ มวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดย
มี น ายปวิ ณ ชํา นิ ประศาสตร์ ผู ้ ว่า ราชการจัง หวัด
อ่างทอง ในฐานะประธานคณะอนุก รรมการกํากับ
และขับเคลือนวาระแห่งชาติดา้ นการสหกรณ์ระดับ
จังหวัด ทําหน้าทีประธานในทีประชุ ม ทีประชุมรั บ
ผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ
นายกสมาคม สสอป. ร่ วมการประชุ มกับ 3 สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
วั น ที 2 เ มษายน 2558 นาย ศ รี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ(สสอป.)
เดิ น ทางไปเข้ า ร่ วมประชุ ม ระหว่า ง 3 สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ คือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ร าชการรัฐ วิสาหกิ จไทย
(สสอ.รรท.) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ทหาร (สสอท.) และสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สถานประกอบการ (สสอป.) ณ ห้อ งประชุ ม 301
อาคาร ชสอ.
การประชุ มดังกล่ าวเป็ นการประชุ มร่ วม
เพือหาแนวทางในการบริ หารงานของ 3 สมาคมฯ
ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เนื องจาก สสอท. และ
สสอป. เป็ นสมาชิกสมทบของ สสอ.รรท.
นายกสมาคม สสอป. ร่ วมการประชุ มกับ 7 สมาคมฌา
ปนกิจสงเคราะห์ ฯ เพือเตรียมการเข้ าพบ รมต. พม.

ฉบับที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558
วันที 2 และ 20 เมษายน 2558 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมประชุ ม คณะ กรรมการสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ฯ 7 สมาคมฯ ทีห้อ งประชุ ม 302 ชุมนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด การ
ประชุ ม ดัง กล่ า วเป็ นการประชุ ม เพื อร่ ว มกั น หา
ข้อ สรุ ป ประเด็ น ที จะนํา เสนอต่ อ รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมันคงของมนุ ษ ย์
ทีประชุมมีขอ้ เสนอที จะขอแก้ไข พ.ร.บ.ฌาปนกิ จสงเคราะห์ฯ หลายข้อ
นายกสมาคม สสอป. รองประธานฝ่ ายการเงิน และ
กรรมการฯ ร่ วมงานเลียงสั งสรรค์ กับ สอ.พนั กงาน
กะรัตฯ
วัน ที 3 เ มษายน 2558 นายศ รี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายการเงิ น และ
นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กั ด เดิ น ทางไป
ร่ วมงานเลียงสั งสรรค์ "สหกรณ์ ก้าวหน้า สหภาพฯ
ก้าวไกล รวมใจเป็ นหนึง ครังที 3" ซึ งจัดขึนเนื องใน
วันประชุ มใหญ่ส ามัญ ประจําปี 2557 ของสหกรณ์
ออมทรั พย์พนัก งานกะรั ตสุ ขภัณฑ์ จํากัด ณ สนาม
ฟุตบอลของบริ ษ ทั ฯ อ.แก่ งคอย จ.สระบุ รี นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ ได้รับเชิ ญให้ก ล่า ว
ปราศรั ยต่ อ ผู ้ร่ วมงาน ประมาณพัน กว่า คน ได้รั บ
เชิ ญ ให้ร่วมเป็ นประธานกดปุ่ มไฟฟ้ าเปิ ดงาน และ
เป็ น ผูม้ อบสร้ อยคอทองคํา หนัก 25 สตางค์ ให้แ ก่
สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ที เกษี ย ณอายุ โดยนายศรี โ พธิ
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วายุ พ ัก ตร์ ได้ม อบนาฬิ ก าของ สสอป. ให้ แ ก่
สหกรณ์ฯ ด้วย
อนึ ง นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ านการเงิ น ได้ รับ เชิ ญให้ ก ล่ า วปราศรั ย ในนาม
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
รองประธานฝ่ ายประชาสั มพันธ์ ร่ วมการประชุ มใหญ่
สอ. สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จํากัด
วันที 4 เมษายน 2558 นายวิรัต ชูจิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ เดิ น ทางไปร่ วมการ
ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2557 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพ แรงงาน ส หกิ จ วิ ศ าล จํ า กั ด ณ
ร้านอาหารของบริ ษทั ฯ อ.แก่งคอย จ.ปทุมธานี
นายวิ รั ต ชู จิ ต ต์ ได้ รั บ เชิ ญ ให้ ก ล่ า ว
ปราศรั ยต่ อ ทีประชุ มใหญ่ และในฐานะกรรมการ
ของ สสอป. ได้ม อบนาฬิ ก าของ สสอป. ให้ แ ก่
สหกรณ์ฯ ด้วย

นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม
ใหญ่ สอ.พนักงานสถาบันเอไอที จํากัด
วัน ที 4 เมษายน 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชู จติ ต์ กรรมการฯ เดินทางไปร่ วมการ
ประชุ มใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2557 สหกรณ์ อ อมทรัพย์พนักงานสถาบันเอไอที จํากัด ณ บ้านเกาหลี -

ฉบับที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558
สถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเซี ย จ.ปทุมธานี
นายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ นายกสมาคมฯ
ได้รับเชิญให้กล่าวปราศรัยต่อทีประชุมใหญ่ และได้
มอบนาฬิ ก าของ สสอป. 8 เรื อ นให้แ ก่ ส หกรณ์ ฯ
มอบให้แก่ สมาชิกทีเข้าร่ วมการประชุมใหญ่ดว้ ย
กรรมการ ชสอ. ร่ วมประชุ มคณะกรรมการดํ าเนิ นการ
และคณะกรรมการต่ าง ๆ รวม 6 ครัง
เดือนเมษายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
กรรมการ ชสอ. เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนินการชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด และคณะกรรมการอื น ณ ห้ องประชุ ม
สํานักงาน ชสอ. รวม 6 ครัง ดังนี คือ
วันที 2 เมษายน 2558 เข้าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการเชื อมโยงเครื อ ข่ายและกิ จการพิเศษ
ชุดที 42 ครังที 15
วันที 7 เมษายน 2558 เข้าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาและเสริ มสร้างความรู ้ดา้ นวิชาการ ชุ ดที 42 ครังที 14
วันที 9 เมษายน 2558 ( เวลา 10.00 น.) เข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 42 ครังที
13 (วาระพิเศษ)
วันที 9 เมษายน 2558 ( เวลา 15.00 น.) เข้า
ร่ วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพ
การบริ หารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครังที 3/2558
วัน ที 18 เมษายน 2558 เข้าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 42 ครังที 14
วันที 30 เมษายน 2558 เข้าร่ วมประชุมคณะ
กรรมการดําเนินการ ชุดที 42 ครังที 15 (วาระพิเ ศษ)
เจ้ า หน้ าที ฯ เข้ าร่ ว มการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที
สํ านักงานสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง
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วัน ที 8 เมษายน 2558 นางสาวนุ ช นารถ
แก้ ว นํ าเชื อ เข้ า ร่ วมประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารเพื อ
วิเ คราะห์ ประเมิน สถานภาพและกํา หนดแนวทาง
พัฒ นาสหกรณ์ และกลุ่ ม เกษตรกรผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 และร่ วม
การอบรมเรื อง พระราชบัญ ญัติ แ ก้ ไ ขเพิ มเติ ม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที 20) พ.ศ.
2557 ว่าด้วยการคําประกันและการจํานอง โดย เรี ยน
เชิ ญ นายเชาวลิ ต แย้ม ประสบณ์ ตํา แหน่ ง อัย การ
จัง หวัด ประจํ า สํ า นั ก งานอั ย การสู งสุ ด มาเป็ น
วิทยากร ณ ห้อ งประชุ มชัน 3 สํ า นัก งานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง
ทีปรึกษาสหกรณ์ ฯ รองประธานฯ และผู้จัดการร่ วม
ปลูกต้ นมะม่ วงเนื องในวันสหกรณ์ แห่ งชาติ
วัน ที 17 เ มษายน 2558 นาย ศ รี โพธิ
วายุพกั ตร์ ทีปรึ กษาสหกรณ์ ฯ นายวิรัติ ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้ จัด การ เข้ า ร่ วมทํา การปลู ก ต้ น มะม่ ว ง
จํานวน 2 ต้น เพือเป็ นทีระลึ กเนื องในวันสหกรณ์
แห่ ง ชาติ โดยมี น ายนรุ ท ธิ อุท ธา สหกรณ์ จงั หวัด
อ่างทอง พร้ อ มกับกรรมการชมรมสหกรณ์ จงั หวัด
อ่างทองหลายท่านร่ วมกันปลูกต้นมะม่วงดังกล่าว
กรรมการฯ ร่ วมประชุ มประจํ าเดื อนคณะกรรมการ
กลาง สอร. ที กรุงเทพฯ
วันที 19 เมษายน 2558 นายวิรัต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ และนางละออ แก้ วสาระ เดินทางไปประชุ มประจําเดือนคณะกรรมการ
สหพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ผใู้ ช้แ รงงาน (สอร.) ณ
ห้อ งประชุม สโมสรพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง
กรุ งเทพฯ จัดโดยมูลนิ ธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

ฉบับที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558
ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ เดิ น ทางไปร่ วมให้ กํ าลั ง ใจที ม
เฉลิมพล สมัครเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ ชสอ.
วันที 19 เมษายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ เดิ น ทางไปร่ วมให้ กํ า ลัง ใจ
ผูส้ มัครเข้ารั บการเลื อกตังเป็ นประธานกรรมการฯ
และกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์ อ อมทรั พย์แห่งประเทศไทย จํากัด ในนามทีมเฉลิ มพล รวม 10
คน โดยเป็ นผูส้ มัค รตําแหน่ งประธานกรรมการฯ
1 คน และสมัครเป็ นกรรมการดําเนินการ 9 คน โดย
การนํา ของ ดร.เฉลิ มพล ดุ ล สั ม พันธ์ โดยเปิ ดรั บ
สมัคร ณ อาคาร ชสอ. นนทบุรี
อนึ ง นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ได้สมัครเข้ารับ
การเลื อกตังและได้รับ การเลือ กตังเป็ นกรรมการ
ชสอ. ในปี พ.ศ.2556 และครบวาระการดํา รง
ตําแหน่งในเดือนมิถุนายน 2558
ทีปรึกษาสหกรณ์ ฯ ร่ ว มประชุ มคณะกรรมการชมรม
สหกรณ์ ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ
วันที 19 เมษายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
ทีปรึ กษาสหกรณ์ฯ เข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการ
ชมรมสหกรณ์ ออมทรั พย์ในสถานประกอบการ ณ
ห้องประชุม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ทีประชุ ม มี มติให้จดั การอบรม เรื อง “การ
บริ หารงานสหกรณ์ ให้ป ระสบความสํ า เร็ จ” และ
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557 ในวันที 24
พฤษภาคม 2558 มอบหมายให้กรรมการชมรมฯ เชิ ญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการสมัครเข้า
เป็ นสมาชิกชมรมฯ เพิ มขึน ฯลฯ
สหกรณ์ ฯ บริ จาคเงิ น สนั บ สนุ น มู ลนิ ธิพิ พิ ธภั ณฑ์
แรงงานไทย จํานวน 5,000 บาท
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วัน ที 20 เมษายน 2558 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงิ น สนับสนุ นให้แ ก่ มูล นิธิ พิพิธภัณฑ์แ รงงานไทย
ประจําปี 2558 จํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานของพิพิธ ภัณ ฑ์
แรงงานไทย ซึ งเป็ นพิพิธภัณฑ์แรงงานแห่งแรกและ
แห่ งเดียวของทวีปเอเซี ย โดยเปิ ดให้บุคคลทัวไปเข้า
ชมโดยไม่เสี ยค่าใช้จา่ ย
กรรมการสหกรณ์ ฯ เยียมไข้ สมาชิกป่ วย 3 ราย
วั น ที 28 มี น าคม 2558 นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุ ก าร และนายสุ ทศั น์ เอียมแสง
กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย
- นายนภั ส ษกร แสนงาม สมาชิ ก แผนก
ไฟฟ้ า ณ บ้า นพัก อ.โพธิ ทอง จ.อ่างทอง เนื องจาก
จากเกิดอุบตั ิเหตุนิ วมือหัก
- นางสาวจิ ตลดา เกษมะณี สมาชิ ก แผนก
แวร์ เฮ้าท์ ณ บ้านพัก ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
เนืองจากครรภ์อกั เสบ

วันที 9 เมษายน 2558 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง
และนายณัฐ ภู มิ สุ วรรณวงศา กรรมการฯ เดิ นทาง
ไปเยียมไข้นายนพพล นาคหัวเพ็ช ร สมาชิ กแผนก
อ๊อกซิ ลลารี ผลิต ณ บ้านพัก ต.ไผ่ดาํ อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่

ฉบับที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558
สหกรณ์ ฯ มอบสมุ ด เงิน ฝากพร้ อมเงินฝาก 500 บาท
ให้ แก่ส มาชิ กทีคลอดบุตร
วันที 26 มีนาคม 2558 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป มอบสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษให้แก่ นางภมรกาญจน์ พึงอยู่ สมาชิ กแผนก
บริ หาร (ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ) จํ า นวน 500 บาท
เนืองจากคลอดบุตร
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพมารดาสมาชิ ก
วันที 27 มีนาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายวิรัต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้ จ ัด การ ร่ วมเป็ นเจ้า ภาพฟั งพระสวด
อภิธรรมงานศพมารดานายสมศักดิ ศรี วิไล สมาชิ ก
แผนกพ้น สภาพการเป็ นพนัก งาน ณ บ้านพัก (วัดโพธิ ทูล) ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้ อ มช่ วย
เงินทําบุญ จํานวน 500 บาท
วันที 27 เมษายน 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดิน ทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพ
บิ ดานายสมพิศ บัวระยับ สมาชิ ก แผนกไฟฟ้ า ณ
บ้านพักหลังโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์ฯ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินทอดผ้ าป่ าสามัคคี 1,000 บาท
วันที 7 เมษายน 2558 สหกรณ์ฯ บริ จาคเงิ น
ร่ วมทอดผ้า ป่ าสามัค คี เ พื อก่ อ สร้ า งระบบประปา
และนําดืมทีมีคุณภาพ ให้แก่เด็กกําพร้า และเด็กด้อย
โอกาส ทีอยู่ในความอุปการะของสํานักปฏิ บตั ิธรรม
อนั ต ตา ตํ า บลท่ า เสา อํ า เภอไทรโยค จัง หวัด
กาญจนบุรี โดยร่ วมบริ จาคกับ มูลนิ ธิ ไพศาล ธวัช ชัยนันท์ จํานวน 1,000 บาท
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ฉบับที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558
ประชาสั มพัน ธ์ ) เป็ นกรรมการสมาคมฯ ด้วยนัน
สมาคม สสอป. ได้ท ํา การจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ ท ายาท
สมาคมฯ ทีเสี ยชีวติ 6 ราย ดังนี คือ
วันที 20 เมษายน 2558
1. นายนิ พ นธ์ เพชร์ เ กษม สหกรณ์ อ อมทรั พย์พนัก งานฝาจีบ จํา กัด จ.ปทุมธานี เสี ยชี วิต
วันที 23 มีนาคม 2558 (จํานวน 600,000 บาท)
2. นายสายัณห์ ทับโทน สหกรณ์ออมทรัพย์สหชี พเมื อ งสองแคว จํากัด จ.พิ ษ ณุ โ ลก เสี ยชี วิ ต
วันที 23 มีนาคม2558 (จํานวน 600,000 บาท)
3. นายอะนั น ท์ โพธิ ละเดา สหกรณ์ อ อมทรั พย์เ อส เอส เค กลกาลจํา กัด จ.สมุ ทรปราการ
เสี ยชี วติ วันที 5 เมษายน 2558 (จํานวน 540,000 บาท
เนื องจากได้จ่ายเงิ น ค่ า จัดงานศพ จํานวน 60,000
บาท เมือวันที 6 เมษายน 2558)

ทุกครังทีเราจะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ หรื อ ทําประกันชี วิต สิ งที พวก
เรากังวลกัน ก็ คื อ หากตัว เรา หรื อ คนที เรานํา ไป
สมัค รเป็ นสมาชิ กสมาคมฯ หรื อ นําไปทํา ประกัน ชี วิต เสี ย ชี วิต สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ฯ หรื อ
บริ ษทั ประกันชี วิต จะจ่ายเงิ นให้แ ก่เ ราหรื อทายาท
จริ ง หรื อไม่ ? หรื อจะอ้ า งเหตุ โ น่ น เหตุ นี แล้ ว ไม่
จ่ายเงิ นให้ หรื อถ้าทําการจ่ายเงิน ให้จริ ง จะจ่ายเงิ น
ให้ในเวลาทีรวดเร็ วหรื อ ไม่ หรื อจ่ายให้แ ต่ ตอ้ งใช้
เวลาหลายเดื อ นกว่าจะได้เ งิ น สงเคราะห์ หรื อ เงิ น
สิ นไหมทดแทน
คําถามดังกล่าวข้างต้น ท่ านสมาชิ กสหกรณ์
ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด หรื อท่ าน
ผู้อ่านบทความนี ทุกท่ านไม่ ต้องวิตกหรื อกังวลใจเลย
หากท่านหรื อบุคคลในครอบครัวของท่านสมัครเข้า
เป็ นสมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป)
เพราะสมาคม สสอป. ทํา การจ่ า ยเงิ น ค่ า ทํา ศพ
จํานวน 60,000 บาท ภายในเวลา 7 วัน หลัง จากที
ได้รั บแจ้ง การเสี ย ชี วิ ตจากทายาทสมาชิ ก ฯ และ
จ่ ายเงิ น สงเคราะห์ ที เหลื อ จํา นวน 540,000 บาท
กรรมการสมาคมฯ มอบเงิน ค่าทําศพให้แก่ภรรยา
ภายในเวลา 30 วัน ตามข้อบังคับสมาคมฯ เสมอครับ
คุณอะนันท์ โพธิละเดา 60,000 บาท (6 เม.ย.58)
ทังนี หลังจากที สมาคม สสอป. ได้ทาํ การประชุ ม
4. นายอุดม สื บ สุ น ทร สหกรณ์ ออมทรั พย์
ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2557 และทํ า การเลื อ กตัง
คณะกรรมการสมาคมฯ ชุ ด ที 3 ที มี น ายศรี โ พธิ วาปี ปทุ ม จํา กั ด จ.มหาสารคาม เสี ย ชี วิ ต วั น ที 9
วายุพกั ตร์ (ทีปรึ กษาสหกรณ์ฯ ) เป็ นนายกสมาคมฯ เมษายน 2558 (จํานวน 600,000 บาท)
จะเห็นได้วา่ สมาคม สสอป. ทําการจ่ายเงิ น
นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ (ประธานกรรมการฯ)
แ ล ะ น าย วิ รั ต ชู จิ ต ต์ ( ร อ ง ป ร ะ ธ า น ฝ่ า ย - สงเคราะห์ให้แก่ทายาทสมาชิกทัง 4 รายภายในเวลา
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30 วัน ตามที กําหนดไว้ในข้อบัง คับสมาคมฯ โดย
ทายาทสมาชิ ก 3 ราย ขอรั บเงิ นสงเคราะห์เ ต็มยอด
จํานวน 600,000 บาท โดยไม่ขอรับเงินค่าจัดการศพ
จํานวน 60,000 บาท ก่ อ น ยกเว้น ภรรยาของคุ ณ
อะนันท์ โพธิ ละเดา ทีขอรับเงินค่าจัดงานศพ จํานวน
60,000 บาทก่ อ น ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที 24.
สมาคมฯ จะจ่ า ยเงิ น ค่ า จัด งานศพให้ แ ก่ ท ายาท
สมาชิ กทีเสี ยชี วติ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้ง
จากทายาทสมาชิก แต่กรรมการสมาคมฯ ได้นําเงิน
ไปมอบให้แก่ภรรยาในวันที 6 เมษายน 2558 คือ ใน
เวลาหนึงวันหลังจากทีสมาชิกฯ เสี ยชีวติ

กรรมการ และเจ้าหน้าทีสมาคมฯ เดินทางไปทําพิธี
มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิกทีเสียชีวติ
ที สอ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม (29 เม.ย. 58)

ในวัน ที 29 เมษายน 2558 นายประพจน์
พรมมา (อายุ 47 ปี ) สมาชิ กสมาคมฯ สังกัดสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ส หภาพแรงงานไทยอคริ ลิ ค ไฟเบอร์
จํากัด และวัน ที 1 พฤษภาคม 2558 นายประทุ ม
หน่ายสังขาร สมาชิ ก สมาคมฯ สังกัดสหกรณ์อ อมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ได้เสี ยชีวิต
รวมเป็ นสองท่าน ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่ วงวันหยุด
งานของธนาคาร รวม 5 วัน ทําให้ส มาคม สสอป.
ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจัดการศพจํานวน 60,000 บาท

ฉบับที่ 320 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558
ให้แก่ ทายาทสมาชิกทีเสี ยชีวติ ได้ แต่สมาคมฯ ได้รับ
ความร่ วมมือ จากศู นย์ประสานงานทังสองแห่ ง คื อ
ศู น ย์ ป ระสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานไทยอคริ ลิ ค ไฟเบอร์ จํ า กั ด และศู น ย์
ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ให้ ทําการจ่ ายเงินสํ ารองค่ าจัดการ
ศพ จํ า นวน 60,000 บาท ให้ แก่ ท ายาทสมาชิ ก ที
เสี ยชี วิตไปก่ อน เมื อธนาคารเปิ ดทํา การในวัน ที 6
พฤษภาคม 2558 สมาคม สสอป. ได้ทาํ การโอนเงิ น
จํานวนดัง กล่ า วคื น ให้แ ก่ สองศู นย์ป ระสานต่ อ ไป
สํา หรั บเงิ นสงเคราะห์ศ พที เหลื อ จํา นวน 540,000
บาท สมาคม สสอป. จะทํา การจ่ ายให้แ ก่ ท ายาท
สมาชิ กโดยเร็ ว คาดว่ า ไม่ น่ า จะเกิ น วัน ที 15
พฤษภาคม 2558
สําหรับเงินสงเคราะห์จาํ นวน 600,000 บาท
ทีสมาคม สสอป. จ่ายให้แก่ ทายาทสมาชิกทีเสี ยชี วิต
ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที 25 กําหนดว่า “สมาคม
จะหั กเงิ น สงเคราะห์ ไ ว้ เ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในการดํ าเนิ น
กิ จ การ ในอั ต ราร้ อยละ 4 ของเงิ น ที เรี ย กเก็ บ ได้ ”
ดังนัน ทุกครังทีสมาคม สสอป. จ่ายเงิ นสงเคราะห์
600,000 บาท ให้แก่ ทายาทสมาชิ ก สมาคม สสอป.
จะหักเงินค่าดําเนินกิจการร้อยละ 4 เป็ นเงิน 24,000
บาท สมาชิ ก จะได้รับ เงิ น จริ ง 576,000 บาท และ
สมาคม สสอป. จะมอบเงิ นให้แก่ศู น ย์ประสานงาน
(สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ต้น สั ง กัด สมาชิ ก ที เสี ยชี วิต )
ร้ อ ยละ 1 จํานวน 6,000 บาท เป็ นค่ า ใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานของศูนย์ประสานงาน เงินทีเหลือจํานวน
18,000 บาท ถือเป็ นค่าใช้จ่า ยในการดําเนิ นกิ จการ
ของสมาคม สสอป. ซึ งในแต่ ละปี จะได้รับเงิ นส่ วน
นีไม่มากนักบางปี ก็ไม่เ พียงพอกับค่าใช่ จา่ ยสมาคมฯ
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนพฤษภาคม 2558 มาพบกับ ท่ านสมาชิ กและ
ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ
ปลาย เ ดื อ นเ มษาย นที ผ ่า นมา 4 สา ว
ห้อ งปฏิ บตั ิการเคมีพร้ อมครอบครัว ได้แก่ คุ ณจารุวรรณ์ เอนกศรี คุ ณวราภรณ์ ทับ ไทย คุ ณ อภิช า
อธิลาภ และคุ ณนฤมล สวนแก้ วมณี พากัน ไปเที ยว
ชายหาดแก้ว ทีสัตหี บ ทุ ก คนมีค วามสุ ข กัน อย่า ง
ถ้วนหน้า ยินดีกบั ทุกคนด้วยครับ ###๙๙๙### ขอ
แสดงความยิน ดีก ับ คุ ณ ปภาวิน อัฐ มาภรณ์ ที ทํา
อาชี พเสริ มด้วยการเป็ นตัวแทนของบริ ษ ทั เอไอเอ
ขอให้กิ จการเจริ ญก้าวหน้าด้วยดีค รั บ ###๙๙๙###
ส่ วนรายนี คุณพวงทอง หมีท อง ทํา อาชี พใหม่ข าย
ก๋ วยเตียวทีบ้านพัก ริ มแม่นาํ เจ้าพระยาใกล้ก ับร้ าน
เล็ก บ้า นรอ ฝากเพือนๆ ไปอุดหนุ น กัน ด้วยครับ
ฝี มือดี รสชาดอร่ อ ยครับ ###๙๙๙### เดิ น ทางไป
เที ยวทะเลที สั ต หี บ มาแล้ว คุ ณ ดวงฤทั ย หอเลิศ ธรรม มีความสุ ขมาก เพราะได้เล่นนําทะเลดังที ใจ
ต้อ งการครับ ###๙๙๙### ครอบครั วนี ก็ ไปเล่น นํา
ทะเลที สัตหี บมาเหมือ นกัน สํา หรั บ คุ ณวิชั ย คุ ณ
วราภรณ์ จินดานาถ โดยเฉพาะลูกชายทังสองคนดู
เหมื อ นจะมี ค วามสุ ข เป็ นอ ย่า งมากครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดีก บั คุ ณ นุ ช นารถ
แก้ วนํ าเชื อ ที มี หลานคนใหม่ไ ปเมื อเร็ วๆ นี ครั บ
###๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดี ก บั คุ ณ จิต ลดา
เกษมะณี ทีได้ทาํ การคลอดบุตรสาวไปเมื อปลาย
เดื อนเมษายนทีผ่านมา ขอให้น้อ งเลียงง่าย ไม่อ้อน
ไม่กวนคุณแม่นะครั บ ###๙๙๙### ได้ข่าวว่า คุ ณวี-
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ระพล ฉํ าจิต ร เป็ นแฟนฟุต บอลทีม สุ พ รรณบุรี
เอฟซี ทําเอาเพือนๆ สงสั ยว่า ไปเป็ น แฟนของที ม
นันได้อย่างไร คงต้อ งถามาเจ้า ตัวเอาเองครับ ###
๙๙๙### ช่วงวันหยุดเทศกาลที ผ่ า นมา คุณสมชาย
พงษ์ ไ พร พาศรี ภ รรยา คุ ณ เหมื อนมาศ พงษ์ ไ พร
ไปทานเค้กกันสองคน ดูแ ล้วมีความสุ ขกันมากเลย
ครั บ ###๙๙๙### เพราะไก่ ช นนํา โชคมาให้ คุ ณ
อัศ วิน มดแสง เลยพาภรรยาและลูก ไปฉลองที
ร้ านสเต็ก ทูเ ดย์ แต่ ถา้ วัน ไหนไก่ ไม่ให้โชค ก็ค งไป
ทานเหมือ นเดิมใช่ ไหมครับ ###๙๙๙### ขอแสดง
ความยินดีกับ คุ ณพินิจ คุ ณอํานวย พรวิริยกุล ทีได้
จัด งานมงคลสมรสให้ก บั ลู ก ชายคนเล็ก ไปเมื อ
เร็ วๆ นี ขอให้ชี วติ สมรสของหลานมีแ ต่ค วามสุ ข
ตลอดไปครับ ###๙๙๙### งานแต่ง ลู ก ชายคุณ
อํา นวย เพื อนๆ ชื นชม คุ ณ ไข่ มุ กข์ จั นทโคตร์ ที
แต่ งตัวสวยงามไม่แพ้เ จ้าสาวเลยครั บ ###๙๙๙###
วันกรรมกรสากลทีผ่านมา คุณปลองยุทธ์ นาคยศ
พาภรรยาและลู ก ไปเทียวสวนนํา อวกาศ ในสวน
นก จัง หวัด ชัย นาท ลูก ๆ ชอบกัน มากเลยครับ
สมาคม สสอป. เปิ ดรั บสมัครสมาชิกรอบที
4/2558 ตังแต่ วันที 1 - 31 พฤษภาคม 2558 เปิ ดรั บ
อายุไม่ เ กิ น 59 ปี (เกิ ดปี พ.ศ. 2499 เป็ นต้นไป) เงิ น
ค่า สมัค ร 100 บาท ค่า บํา รุ ง 50 บาท และเงิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท สนใจสอบถามได้
ทีคุ ณ นาถ มงคลหว้า (แขก) เจ้าหน้าทีสหกรณ์ ฯ
ครั บ ###๙๙๙### เกษีย ณอายุไปอี ก ท่า น สํ า หรับ
คุ ณสมพร สุ ว รรณผดุง หลังจากนี ป้ า เปี ยกคงได้
พัก ผ่อนเต็มที ขอให้ชีวิตหลัง การเกษียณของป้ า มี
แต่ ความสุ ข ตลอดไป คิ ดถึง ก็ มาเยียมกัน บ้า งครั บ
###๙๙๙### ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุ ณสมศั กดิ -
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ศรี วิไล ทีสู ญเสี ยมารดาไปเมือปลายเดือนมี นาคมที
ผ่านมาครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสี ย ใจกับ
คุ ณศิ ริอร สะอ้ านวงศ์ ทีสู ญเสี ยคุณประทุม หน่ ายสั ง ขาร ซึ งเป็ น สามี และเป็ นสมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ์ ฯ ด้วยครั บ ###๙๙๙### เช่ น เดีย วกัน ขอ
แสดงความเสี ยใจกับ คุ ณคณิตศร หน่ ายสั งขาร ที
สู ญ เ สี ย คุ ณ พ่ อ ไ ป ###๙ ๙ ๙ ### คุ ณ ศ รี โ พ ธิ
วายุพ ัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ส ถานประกอบการ
(สสอป.) ทํา พิธี ม อบเ งิ น สงเคราะห์ จํ า นวน
600,000 บาท ให้แก่ คุณ คณิ ตศร หน่ ายสังขาร และ
น้อ งชายในวัน ฌาปนกิ จ ศพคุ ณ ประทุม หน่ า ยสัง ขาร ไปเรี ยบร้อ ยแล้วครั บ ###๙๙๙### แสดง
ความยิน ดีก ับ คุ ณเสน่ ห์ คุ ณ วิลาวรรณ ชุ่ ม หฤทัย
เนื องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการแต่งงานเมือ
วัน ที 4 พฤษภาคมที ผ่า นมา ขอให้ชี วติ คู ่ข องทัง
สองท่ า นมีค วามสุ ข ตลอดไปครั บ ###๙๙๙###
เช่ นเดียวกันครับ ขอแสดงความยิน ดีก บั คุ ณวัช รคุ ป ต์ คุ ณ เยาวลัก ษณ์ เส าใบ เ นื องในโ อก าส
ครบรอบ 6 ปี ของการแต่งงานด้วยครั บ ขอให้ชีวติ
คู่มีความสุ ขตราบนานเท่านานครับ (เมื อไรจะมี เจ้า
ตัวเล็กมาอุม้ เสี ยทีครับ) ###๙๙๙### เดิน ทางไปอยู่
อเมริ ก าเป็ น เดือ น สํา หรั บ คุ ณเพิ มพูล พัช ร์ จ๋ ว งพานิ ช ขอให้มีค วามสุ ข และสนุ กกับการท่ อ งเทียว
มากๆ นะครั บ ###๙๙๙### รับ ประทานไอศกรี ม
ยี ห้อ หนึ ง คํา สุ ด ท้า ยพอดี คุ ณ กชพร อุด มพงษ์
พบว่ามีเส้ นลวดยาวเป็ นเซ็ นต์ติดคอตัวเอง โชคดี ที
เอาออกจากคอได้ครับ ฝากทุก ท่า นระมัดระวัง กัน
ด้ว ยนะครับ ###๙๙๙### เพื อนชาวเฟสบุ ๊ค ฝาก
บอกกับ คุ ณอดุลย์ สุ ม ะนา ว่าไม่ยอมอัพเดทความ
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เคลื อนไหวของตัวเองลงเฟสบุ ๊ค บ้างเลย อยากรู ้
ข่าวคราวบ้างครับ
นอกจากปลูก ต้น แก่ น ตะวัน แล้ว ตอนนี
คุ ณสายทอง กลัด สนิ ท และสามี ย งั ปลู ก ข้า วโพด
ขายด้วยครับขายทังข้าวโพดต้ม ข้าวโพดดิบและที
น่ าชื นใจคือ ขายข้าวโพดสองวันได้เงิ นหกพัน กว่า
บาท แถมไม่ พอขายอีก ด้วย รวยแน่ น อนครั บ ###
๙๙๙### ยัง ขยัน มาทํา งานทุ ก วัน อย่า งสมําเสมอ
สําหรับ คุณวิษ ณุ สั งข์ บัวสี แม้วา่ สุ ข ภาพไม่ค่อ ย
แข็ง แรง เป็ น กํา ลัง ใจให้เ สมอครับ ###๙๙๙###
สหภาพฯ นํา สมาชิก ไปเดิน รณรงค์เ นื องในว นั
กรรมกรสากลทีกรุ งเทพฯ คุ ณนํ าอ้ อย อุ่น จิต ชวน
น้อ งนาโนไปเดิ นรณรงค์ด ว้ ย งานนี น้อ งนาโนได้
เรี ยนรู ้ เรื องของสหภาพฯ ไปด้วยครั บ ###๙๙๙###
นอกจากทํา งานแล้ว ยัง ต้อ งเลี ยงหลานอี ก ด้ว ย
สําหรับ คุ ณรั ตนภรณ์ ปุราทะกา หลายวัน ทีผ่านมา
มีค นเห็น พาหลานไปทานไอศครี ม ที ร้ า นสเวน
เซ่ น ส์ บิ กซี อ่างทองด้วยครั บ ###๙๙๙### เข้า ไปดู
เฟสบุ๊ค ของ คุ ณบั วสวรรค์ ดีบุกคํา แล้วน่ าปลื มใจ
แทนเจ้าของเฟบุ๊ค เนื องจากเจ้าตัวโพสต์ข อ้ ความ
และแชร์ ข ้อ ความดีๆ ไปไว้หน้าเฟสบุ๊คเป็ นจํานวน
มากครั บ ###๙๙๙### ขออนุ โมทนาบุ ญ กับ คุ ณ
กานต์ ชนิ ต หาญกล้ า ทีเห็ นคนแก่ กาํ ลังเอาเชื อกผู ก
รองเท้าทีขาดอยู่เพือให้ส ามารถใส่ ไ ด้อีก น้อ งเก่ ง
เลยซื อรองเท้าคู่ใหม่ ให้คุณลุง 1 คู่ค รับ ###๙๙๙###
ช่ วงนี ไม่ ค่ อ ยได้พ บกั บ คุ ณ วสวรรธน์ ชาติ สั น ติ ราษฎร์ ไม่ทราบว่าสบายดี ไหมครับ ว่า งๆ แวะเข้า
มาทัก ทายกรรมการฯ และเจ้า หน้าทีทีสหกรณ์ ฯ
บ้า งนะครั บ ###๙๙๙### พบกัน ฉบั บ หน้ า ###
๙๙๙### สวัสดี ครั บ ###๙๙๙###
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ไม่ ท ราบว่ า เพื อนสมาชิ ก รู ้ ก ั น หรื อ ยัง ว่ า
สหกรณ์ ฯ ของเราจะจั ด การอบรมสั ม มนาให้ แ ก่
สมาชิก เรื อง “การสร้ างความมั นคงให้ ค รอบครั วโดย
วิธีการสหกรณ์ ” ระหว่างวันอาทิตย์ที 31 พฤษภาคม
และวันจันทร์ที 1 มิถุนายน 2558 ซึ งเป็ นวันหยุด (วันวิ ส าขบู ชา) ณ บ้า น กล้ ว ย กล้ว ย รี ส อร์ ท จั งหวัด
นครนายก ตามแผนงานของคณะกรรมการดําเนิ นการ
งานประจําปี 2558 โดยกําหนดให้จดั อบรมสัมมนาแก่
สมาชิก 2 ครัง การจัดอบรมสัม มนาครังนี เป็ นรุ่ นที 1
ของปี นี สหกรณ์ฯ ขอความร่ วมมือจากสมาชิกจํานวน
40 คน เข้าร่ วมการอบรมสัมมนา โดยเฉพาะสมาชิ ก
รุ่นใหม่ และเริมเข้ าสู่วัยของการมี ครอบครัว การสมัคร
เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ฯ มิ ใ ช่ เพือหวังกู ้เงิ น เพียงอย่าง
เดียว สหกรณ์ฯ มีบริ การหลายอย่างที มอบแก่ ส มาชิ ก
และการจัดอบรมสัมมนาก็เป็ นส่ วนหนึงของหลักการ
สหกรณ์ ด้ว ย มารู ้ จักหลักการสหกรณ์ พอสังเขปกัน
ก่อนนะคะ หลักการสหกรณ์ คือ "แนวทางที สหกรณ์
ยึด ถื อปฏิ บั ติเ พื อให้ คุ ณค่ าของสหกรณ์ เ กิด ผล เป็ น
รู ปธรรม" ซึ งประกอบด้วยหลักการที สําคัญรวม 7
ประการ กล่าวคือ
หลักการที 1 การเป็ นสมาชิ กโดยสมั ครใจ
และเปิ ดกว้าง
หลัก การที 2 การควบคุ ม โดยสมาชิ กตาม
หลักประชาธิปไตย
หลัก การที 3 การมี ส่ ว นร่ ว มทางเศรษฐกิ จ
ของสมาชิ ก
หลักการที 4 การปกครองตนเองและความ
เป็ นอิสระ
หลักการที 5 การศึกษา การฝึ กอบรม และ-
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สารสน เทศ
หลักการที 6 การร่ วมมือระหว่างสหกรณ์
หลักการที 7 การเอืออาทรต่อชุมชน
เพื อนสมาชิ ก จะเห็ น ว่ า ในหลั ก การที 5
การศึ กษา ฝึ กอบรม และสารสนเทศ เป็ นข้อ หนึ งที
สําคัญความหมาย คื อ สหกรณ์ พึงให้ก ารศึก ษาและ
การฝึ กอบรมแก่ ส มาชิ ก ผู ้แทนสมาชิ กที ได้รับการ
เลื อ กตัง ผู ้จั ด การและเจ้าหน้ า ที สหกรณ์ เพื อให้
บุคลากรเหล่านีสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของ
ตนเองได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผล และพึงให้ข่าวสารแก่
สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิงเยาวชนและบรรดาผู ้นาํ
ทางความคิ ดในเรื องคุ ณ ลักษณะและคุ ณ ประโยชน์
ของสหกรณ์ ซึ งจะสอดคล้องกับ วิธีการสหกรณ์ คือ
“การนํ าหลักการสหกรณ์ มาประยุกต์ ใช้ ในการดําเนิ น
กิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสั งคม เพื อประโยชน์ ของ
มวลสมาชิ กและชุ มชน โดยไม่ ละเลยหลั กการธุ รกิ จ
ทีดี”
ยังมี เ วลาให้ส มาชิ กได้ต ัดสิ น ใจเข้าร่ วมการ
อบรมสั ม มนากัน อยู่ น ะคะ แจ้ง ชื อเข้ า ร่ ว มได้ ณ
สํานักงานสหกรณ์ ฯ หรื อ โทร. แจ้งที 3343 สายตรง
035-672127 , 035-672129 และขอรายละเอี ย ด
โครงการอบรมสั ม มนาได้ที เจ้ าหน้าที สหกรณ์ ฯ มี
สหกรณ์หลายแห่งทีจัดอบรมสัมมนา สมาชิ กต่างแย่ง
กันลงชือเพือใช้สิทธิเข้าร่ วม และปิ ดการรั บสมัครเข้า
ร่ วมได้อย่างรวดเร็ว อยากให้สมาชิกสหกรณ์ฯ เราเป็ น
แบบนันบ้าง เพียงแต่ท่านจัดเตรี ยมกระเป๋ าเสื อผ้าไป
ค้างคืน 1 คืน ค่าใช้จ่ายทุกอย่างสหกรณ์ ฯ รั บผิดชอบ
เพราะเงินทีใช้จ่ายในการอบรมสัม มนา ก็คือ เงินของ
สมาชิ กทุ กท่ าน ถึง เวลาที ท่ า นควรใช้สิ ท ธิ ส มาชิ ก
สหกรณ์อ ย่างเต็มที โดยการเข้าร่ วมอบรมสัมมนากับ
สหกรณ์ฯ สักปี ละครัง เรี ยนเชิ ญนะคะ!
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รายงานกิจการประจําเดือน เมษายน 2558 (MONTHLY REPORTS APRIL 2015
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THE THAIRAYON LEBOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE,LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรือนหุ้น Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสินเดือน
Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ยอดยกมา
Spercail deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสินเดือน
Balance
5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน 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 ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ก้ แู 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 ก้ แู ก่สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรับจากเงินให้ ก้ ู 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) กว่าค่ าใช้ จ่าย Total lncome (Approximated)

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

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

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

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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นายศรีโพธิ วายุพักตร์ ร่ วมพิธมี อบอาคารกิจกรรม
สหกรณ์ให้ โรงเรียน ตชด. ที อ.ประเหลียน จ.ตรัง

สหกรณ์ฯ มอบสร้ อยคอทองคําหนัก 1 บาท ให้ แก่
นายไพฑูรย์ สามัคคี เนืองจากเกษียณอายุ

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ กรรมการ และผู้จัดการ ร่วมปลูก
ต้ นมะม่วง เนืองในวันสหกรณ์แห่ งชาติ

สหกรณ์ฯ มอบสร้ อยคอทองคําหนัก 1 บาท ให้ แก่
น.ส.สมพร สุวรรณผดุง เนืองจากเกษียณอายุ

สหกรณ์ฯ มอบของทีระลึกให้ แก่
นางจํารูญ ภาคาพรต เนืองจากเกษี ยณอายุ

สหกรณ์ฯ มอบสร้ อยคอทองคําหนัก 1 บาท ให้ แก่
นายฉลอง นัยเนตร เนืองจากเกษียณอายุ

