
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบเงินสินไหมทดแทนการประกันชีวิต

กลุ่มฯ 150,000 บาท ให้ทายาทสมาชิก และกรรมการฯ 

วนัที 8 สิงหาคม 2559 นายสุวฒัน์  แกว้เฮียง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ  วายุพักตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเ งิน นายเฉลย ชมบุหรัน รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ ร่วมกนัมอบเงินสินไหมการประกนั

ชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ จาํนวน 50,000 บาท จาก

บริษทั กรุงเทพ ประกนัชีวิต จาํกัด (มหาชน) และ

เงินสินไหมทดแทนการประกนัชีวติกลุ่มกรรมการฯ 

จาํนวน 100,000 บาท จากบริษทั พรูเด็นเชียล ประ-

กนัชีวติ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) รวมเป็นเงิน 

150,000 บาท ให้แก่สามี และบุตรของนางละออ  

แก้วสาระ สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนกังาน

และเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ ด้วย โดย

มอ บในพิธีฌาปนกิจศพ ทีว ัดเซิงหวาย อ.เมือ ง         

จ.อ่างทอง 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่ม-

เกษตรไทย จํากดั เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ 

 วนัที 7 ก ันยายน 2556 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเ งิน นายเฉลย ชมบุหรั น รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสายณัห์  แผนประ - 

 

 

 

 

 

 

 

ดิษฐ์ เลขานุการ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั หัวหน้าฝ่าย-

สินเชือ นายมานะกูล พรรณเรณู นายณฐัภูมิ สุวรรณ-

วงศา กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ ให้การตอ้นรับ คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบ-

กิจการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่ม-

เกษตรกรไทย จาํกัด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ซึงเป็น

สหกรณ์ออมทรัพย์ทีจดัตงัขึนในบริษัทเกษตรกร

ไทยอินเตอร์เนช ั นแนลชูการ์คอร์ปอเรชั นจํากัด 

(มหาชน) ซึงเดินทางมาศึกษาดูงานของสหกรณ์ฯ 

นําโดยนายวิรัช  รักขิตตะธรร ม รองประธาน

กรรมการคนที 2 นายมานะ โกทนั เลขานุการ นาย

ไวพจน์ มีรักษ ์ผูจ้ดัการ เจา้หน้าที และผู้ตรวจสอบ-

กิจการ รวม 6 ท่าน 

ก่อนการแลกเปลียนความคิดเห็นในเรือง

การบริหารงาน  ผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงานไดช้ม  วีดีทศัน์  

(อ่านต่อหน้า 3) 
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เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี    เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ    มงคลหวา หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล   แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ             นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นายพีระภัทร  ลอยละล่ิว 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา 

 นางสาวณัฐริญา  อนุสิ 

 นายมานะกูล  พรรณเรณู 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ    วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหร่ัน  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายลิขิต มีบํารุง เหรัญญิก 

นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ 

นายพงษศักด์ิ คงมี กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู กรรมการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 34 (2559) 

นายสุวฒัน์  แกว้เฮยีง 

นายวริทธิธร  บงกชเกิด 

นายคมสนัต ์ สิงหม์ ี

นายดาํรงค ์ บุญเขตร ์

เยยีมไขส้มาชิกป่วย 
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กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสอ. กลุ่มเกษตรไทย จํากัด

เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ  (ต่อจากหน้า 1) 

เรือง “30 ปีแห่งความเชือมนัศรัทธา พึงพาตนเอง”

(https://www.youtube.com/watch?v=0pEtLikvbgg)

จากนนั นายสุวฒัน์ แกว้เฮียง นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นางเ กษ ม ศ รี  เ มฆห มอ ก  ร่ว มกันแ นะนํากา ร

ดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ และนายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั 

นํา เสนอเทคนิคการประเมินหลักทรัพย์เพือค ํา

ประกันเ งินกู้พิเศษ ผู้เ ดินทางมาศึกษาดูงานได้

สอบถามขอ้มูลดา้นต่าง ๆ 

นายก สสอป. และกรรมการ ร่วมการประชุมใหญ่ 

วิสามัญ ครังที 3/2559 ที ชสอ.  

  วนัที 26 สิงหาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

พชัรพล วชิยัประเสริฐ อุปนายกสมาคม คนที 3 นาง

ลดัดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก นายสมจิตร แสนโคตร 

ผูช่้วยเหรัญญิก และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ เข้า

ร่วมการประชุมใหญ่วิสามญั ครังที 3/2559 ณ ห้อง

ประชุม 701 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนาง

สุมาลี  ยุกตานนท์ เป็นประธานในทีประชุม พร้อม

กบัพลเรือโทบงกช ผาสุข นายก สสอท. และพล-

ตาํรวจตรีสมเกียรติ  ธรรมนิยม นายก สสอต. เข้า

ร่วมการประชุมดว้ย 

   ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ใหญ่วสิามญั ครังที 2/2559 วนัที 27 มิถุนายน 2559

รับทราบผลการดําเนินงานของสมาคม สสอ.รรท. 

รวม 8 เ รือง มีมติทําการแก้ไขข้อบงัค ับสมาคมฯ 

สสอ.รรท. พ.ศ. 2555 (ฉบบัที 12) พ.ศ. 2559 ขอ้ 15. 

เรืองการลาออกจากสมาชิกโดยไม่ตอ้งใช้ใบลาออก

ของสมาคมฯ เพืออาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกให้

สามารถทาํหนังสือลาออกไดโ้ดยไม่ต้องใช้ใบลา

ออกของสมาคมฯ ข้อ 18 และข้อ 21 เพือให้อาํนาจ

คณะกรรมการสมาคมฯ กําหนดอัตราการเก็บเงิน

สงเคราะห์รายศพโดยไม่ตอ้งจดัการประชุมใหญ่เพือ

ขอมติแกไ้ขข้อ้บงัคบัฯ ต่อทีประชุมใหญ่ทุกครังทีจะ

ลดอตัราการจดัเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ และมีมติ

รับทราบการรับสมัครสมาชิก ส สอ.รรท. รอบ 

11/2559 - 1/2560 

กรรมการฯ ได้รับการเลือกตังเป็นกรรมการชมรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง 

  วนัที 27 สิงหาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายลิขิต มีบาํรุง 

เหรัญญิก และนายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั กรรมการ เข้า

ร่วมเสวนา เรือง “ผลดี - ผลเสีย สหกรณ์ออมทรัพย์

ภายใตก้ารกาํกบัของกระทรวงการคลงั” และเขา้ร่วม

การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 ของชมรม-

สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคกลาง ณ เดอะ ฟอเรสโฮม บู-

ติค รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก 

 ในการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2558 

ของชมรมฯ ทีประชุมรับทราบและอนุมติัทุกวาระที

นาํเสนอโดยคณะกรรมการชมรมฯ และนายเสน่ห์  

ชุ่มหฤทยั ไดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการชมรมฯ  

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที ร่วมสัมมนาทีกรุงเทพฯ 

  วนัที 28 สิงหาคม 2559 นายลิขิต มีบํารุง 

เหรัญญิก นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั กรรมการ และนาง

นาถ มงคลหวา้ หวัหน้าฝ่ายทวัไป เขา้ร่วมสัมมนารับ

ฟังความคิดเห็นเกียวกับการปฏิรูประบบบริหาร

จดัการ และกาํกบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ โรง-
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แรมรามา การ์เดน้ส์ กรุงเทพฯ ซึงจดัโดยสันนิบาต-

สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ประธานฯ และผู้จัดการ ร่วมการฝึกอบรมกับ ชสอ.  

 วนัที 5 - 6 กนัยายน 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ เข้าร่วมการฝึกอบรม เรือง “การประเมิน

สหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กํากับดูแลความมนัคงของ

สหกรณ์ออมทรัพย์” ณ ห้องประชุม 701 สํานกังาน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

 การฝึกอบรมมีวตัถุประสงค์เพือใหผู้เ้ขา้ร่วม

การอบรมไดรั้บทราบแนวคิดและสาระสําคญัของ

เกณฑก์าํกบัดูแลความมนัคงของสหกรณ์ออมทรัพย ์ 

เพือใหส้ามารถนาํความรู้ทีไดรั้บจากการฝึกอบรมใน

ครังนีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานเพือให้เกิด

ประโยชน์ต่อสหกรณ์ และเพือเป็นเวทีให้ผู้แทน

สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ไดร่้วมแลกเปลียนเรียนรู้และ

เสนอขอ้คิดเห็นสําหรับเป็นแนวทางในการบริหาร

จดัการสหกรณ์ 

สหกรณ์ฯ ทําการอบรมสมาชิกเดือนสิงหาคม - 

กันยายน 2559 

 วันที 9 สิงหาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ ไดร่้วมกนัทาํการอบรมสมาชิก

ใหมข่องสหกรณ์ฯ รวม 4 คน  

 วันที 13 กันยายน 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย  ชมบุหรัน รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายณัห์  แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก และ

นายพีระภทัร   ลอยละลิว  ไดร่้วมกนัทาํการอบรม  - 

สมาชิกใหม่ของสหกรณ์ฯ รวม 8 คน  

 อนึง สมาชิกใหม่ทีไม่ได้เข้ารับการอบรม

กบัสหกรณ์ฯ จะไม่มีสิทธิยนืคาํขอกูเ้งินกบัสหกรณ์ 

น า ย ก  ส ส อ ป .  แ ล ะ ก ร ร ม ก า รฯ  ร่ว ม ป ร ะ ชุ ม

ประจําเดือนกันยายน 2559 คณะกรรมการ สสอป. 

วนัที 8 ก ันยายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วรัิต  ชูจิตต์ กรรมการ พร้อมกบักรรมการท่านอืนๆ 

และเจา้หน้าที สสอป. ทาํการประชุมคณะกรรมการ 

สสอป. ชุดที 3 ครังที 22 ประจาํเดือนกนัยายน 2559 

ณ หอ้งประชุม 301 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั  

     

 

 

 

 

 

 

นอกจากวาระการประชุมตามปกติแล้ว ที

ประชุมมีมติอนุมตัิจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท

สมาชิก สสอป. 6 ราย เป็นเงิน 3,456,000 บาท (ราย-

ละ 576,000 บาท) โดยการมอบเงินให้แ ก่ทายาท

สมาชิก รายที 1 - 2 สสอป. ไดส่้งแคชเชียร์เช็คไปให้

ศูน ย์ประ สานพนักงานฝ าจีบ  จํากัด  และ ศู นย์

ประสานงานเอส พี เอส จาํกัด ในวนัที 9 กันยายน 

2559 สําหรับทายาทสมาชิก รายที 3 - 6 นายก 

สสอป. นางลดัดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก และนายวิรัต 

ชู จิต ต์  กรรมก าร ฯ จะเ ดินทางไปทําการมอ บ
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แคชเชียร์เช็ค ให้ทีสํานักงานศูนย์ประสานงาน

สหกรณ์ออมทรัพยว์าปีปทุม จาํกดั จ.มหาสารคาม 

นายก สสอป. เข้าร่วมงานครบรอบ 60 ปี สอ.กรมอู่-

ทหารเรือ จํากัด ทีกรุงเทพฯ 

ว ัน ที  9  กัน ย า ย น  2 5 5 9  น า ย ศ รี โ พ ธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายกมลศกัดิ  พฒันสิงห์ เขา้ร่วมงาน “วนัคล้าย

วนัก่อตงัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกัด

ครบรอบ 60 ปี” ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศกัดิ อาคาร-

กองบัญชาการกรมอู่ทหารเรือ (เดิม) ถนนอรุณ-

อมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 

 การจดังานเริมดว้ยการทาํบุญเลียงพระเพล 

จํานวน 9 รูป และผู ้ร่วมงานรับประทานอาหาร

กลางวนั จากนนัเป็นพิธีมอบประกาศนียบตัรเกียรติ-

คุณอดีตประธานกรรมการ อดีตผู้จ ัดการ อดีต

เจ้าหน้าที และสมาชิกอาวุโสหลายท่าน และการ

บร รยาย เ รื อง “โอกาส หรือ วิกฤตส หกรณ์ ใน

ทศวรรษหน้า” โดย ดร.ก๊ก ดอนสําราญ ประธาน

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่

สมาชิก 2 รายๆ ละ 10,000 บาท  

 วันที 9 กันยายน 2559 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรัน รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั หวัหนา้ฝ่าย

สินเชือ  และนางเกษมศ รี เมฆหมอก ผู ้จัดการ 

ร่วมกนัมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่นาง

ศิริอร สอา้นวงศ์ สมาชิกสหกรณ์ฯ แผนกวิสโคส 

ผลิต จาํนวน 10,000 บาท (หนึงหมืนบาทถ้วน) ณ 

สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ เนืองจากป่วยเป็น

โรคมะเร็ง 

  วันที 10 กันยายน 2559 นายสุวฒัน์ แกว้เฮียง  

ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรัน รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั หัวหน้า-

ฝ่ายสินเชือ นายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการ และ

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ ร่วมกันมอบเงิน

ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่นางสาวเนตรนิภา-

พรรณ์ ทองอ่อน สมาชิกสหกรณ์ฯ แผนกห้อง-

ปฏิบติัการเคมี จาํนวน 10,000 บาท (หนึงหมืนบาท-

ถ้วน) ทีบ้านพัก ต.ย่านซือ อ .เ มือง จ.อ่างทอง 

เนืองจากป่วยเป็นโรคมะเร็ง 

ประธานฯ รองประธานฯ และกรรมการ เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการ สอร. ทีอ่างทอง 

  วนัที 11 ก ันยายน 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเงิน และนายมานะกูล พรรณเรณู 

กรรมการ เข้าร่วมการประชุมประจาํเดือนกันยายน 

2559 สหพัน ธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู ้ใช้แรงงาน 

(สอร.) ณ ศูนยก์ารเรียนรู้บริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค 

จาํกัด (มหาชน) ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมี

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอน-

แบลค็ จาํกดั เป็นเจา้ภาพจดัการประชุม 

ก่อนการประชุม นายสุภาพ จงกล กรรม-

การผูจ้ดัการ กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมการประชุม นาง

นันทนา  มาลัย  ผู้ ช่วย ผู้จ ัดก ารอ าวุโส แนะนํา

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอน-

แบล็ค จาํกัด จากนัน นายบุญเทียน คําชู ประธาน 

สอร. ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 
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  ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ครังที 7/2559 ประจาํเดือนกรกฎาคม 2559 รับรอง

ฐานะการเงินประจําเ ดือนกรกฎาคม และ เดือน

สิงหาคม 2559 รวม 2 เดือน สําหรับเดือนสิงหาคม 

2559 มีคงเหลือยกมาจากเดือนกรกฎาคม 2559 

จาํนวน 116,477.93 บาท รายรับ 2,000 บาท รายจ่าย 

11,650 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนกันยายน 2559

เป็นเงิน 106,827.93 บาท รับทราบผลการดาํเนินงาน

ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จําก ัด รับทราบผลการดําเ นินงานของสหกรณ์

สมาชิก สอร. ติดตามความคืบหน้าในการจัดการ

แข่งขนัโบว์ลิงหารายได้

ใ ห้  ส อ ร .  ใน วัน ที  2 7 

พฤศจิกายน 2559 ที ดิ-

อิมพีเรียลลาดพร้าว 

นายก สสอป. เดินทางไป

ปฏิบัติหน้าที ทีสมาคมฯ 

เ พือ จ่า ยเ งิน แก่ทา ยาท

สมาชิก 2.3 ล้านกว่าบาท 

 วนัที 12 กนัยายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนางลดัดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก เดินทางไปปฏิบติั

หนา้ท ีทีสมาคมฯ อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-

แห่งประเทศไทย จาํกัด โดยทาํการซือแคชเชียร์เช็ค 

เป็นเงิน 2,328,000 บาท (สองล้านสามแสนสอง

หมืนแปดพันบาทถ้วน) เพือมอ บให้แก่ทายาท

สมาชิก สสอป. 4 ราย ของศูนยป์ระสานงานสหกรณ์

ออมทรัพยว์าปีปทุม จาํกดั รายละ 576,000 บาท เป็น

เงิน 2,304,000 บาท และมอบให้ศูนย์ประสานงานฯ 

24,000 บาท นอกจากนนั นายก สสอป. ยงัไดท้าํงาน

เอกสารต่าง ๆ อีกหลายอย่าง 

รองประธานฯ และหัวหน้าฝ่ายทัวไป เข้าร่วมการ

ประชุมประจําเดือนชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

วนัที 19 กันยายน  2559 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางนาถ  มงคล-

หวา้ หวัหน้าฝ่ายทวัไป เขา้ร่วมการประชุมประจาํเดือน

ตุลาคม 2559 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดั-

อ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จงัหวดั-

อ่างทอง โดยมีนายประจวบ เนตรพลตรี รองประธาน

ชมรมฯ ทําหน้าทีประธาน

ในทีประชุม 

 ที ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ

รับรองรายงานการประ-

ชุมคณะกรรมการชมรมฯ 

เดือนสิงหาคม 2559 มีมติ

รับรองรายรับ - รายจ่าย

ชมรมฯ ประจาํเดือนสิงหาคม 

2559 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนกรกฎาคม 

2559 จาํนวน 149,109.14 บาท มีรายรับ 9,664.75 

บาท รายจ่าย 30,820 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือน

กนัยายน 2559 จาํนวน 127,953.89 บาท ติดตามผล

การประชุมครังก่อน 1 เรือง คือ ความคืบหน้าใน

การเดินทางไปศึกษาดูงาน และการประชุมใหญ่- 

สามัญประจาํปี 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู-

จันทบุ รี  จํากัด แ ละหมู่บ้านไร้แผ่นดิน อ .ขลุ ง          

จ.จันทบุรี ในวนัที 9 - 10 ตุลาคม 2559 รับทราบ     

การเชือมโยงธุรกิจระหว่างสมาชิกชมรมฯ และรับ 

ทราบเรืองที ทีเจา้หนา้ทีสํานกังานสหกรณ์จงัหวดั - 
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อ่างทองแจง้ใหท้ราบ 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการ สสอป. วาระพิเศษ 

วนัที 20 กันยายน 2559 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายก สสอป. นายวิรัต  ชูจิตต์ และคณะ-

กรรมการดําเนินการ พร้อมกับเจ้าหน้าที ทําการ

ประชุม ครังที 23 (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุม 601 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

   ทีประชุมมีมติให้ขยายการเปิดรับสมาชิก 

สสอป. จากทีรับสมคัรทุกวนัที 1 - 20 ของเดือน เป็น

เปิดรับสมคัรตงัแต่วนัที 1 - 30 หรือ 31 ของทุกเดือน 

ทงันี ศูนย์ประสานงานฯ ตอ้งโอนเงินค่าสมคัร ค่า

บาํรุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้แก่สมาคมฯ 

ภายในวนัที 5 ของเดือนถดัไป หากวนัที 5 ตรงกับ

วนัหยุดใหโ้อนเงินในวนัทาํงานถดัไป ทงันี ให้มีผล

บงัคบัตงัแต่เดือนกนัยายน 2559  

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล 4 ราย เป็นเงิน 

2,000 บาท 

 วันที 5 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ฯ ร่วมทาํบุญ

ถวายผา้พระกฐินพระราชทานร่วมกบัชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั เพือนาํไปถวาย ณ 

วดัสร้างแข ้อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  จาํนวน 500 

บาท  

 วันที 5 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่วมทาํบุญ

ถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจาํปี 2559 กรม-

ส่งเสริมสหกรณ์ ทอด ณ วดัชนะสงคราม กรุงเทพฯ 

ร่วมกบัสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 500 บาท  

 วันที 5 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่วมทาํบุญ

เลียงภตัราหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณรทีร่วมปฏิบติั

ธร ร ม ที วัด ช้ าง  (ช้ างไ ห้ )  ต .บ้า นแ ห อ . เ มื อ ง               

จ.อ่างทอง จาํนวน 500 บาท 

 วันที 26 กันยายน 2559  สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินสนับสนุนงบประมาณจดักิจกรรม “โครงการแด่-

น้อง โครงการ 2” เพือช่วยเหลือโรงเรียนบา้นเปา-

ปมดงยาง ต.นาพูน อ.วงัชิน จ.แพร่ ร่วมกบัสหกรณ์-

ออมทรัพยค์รูแพร่ จาํกดั จาํนวน 500 บาท 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที ร่วมถวายพระพร 

 วันที 11 สิงหาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายเสน่ห์ ชุ่ม-

หฤทัย นายรวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการ นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผู้จดัการ นางสาวนุชนารถ แก้วนําเ ชือ 

เจา้หนา้ทีบญัชี นางสาวฐิติพร ควรบาํเรอ เจา้หน้าที

การเงิน นางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที-

ธุรการ พร้อมด้วยเจา้หน้าทีสหภาพแรงงานฯ เข้า

ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ถวายพระพร 

เนืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้-

สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ บริษัท ไทยเร-

ยอน จาํกดั (มหาชน) ทีสโมสรพนกังาน (คลบัเฮา้ท)์ 

นายก สสอป. พร้อมกับกรรมการฯ ร่วมมอบเงิน

สงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิก 4 ราย ทีวาปีปทุม 

วนัที 14 กนัยายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาง

ลัดดา ไชยสิทธิ เ หรัญญิก แ ละนายวิรัต ชู จิตต ์

กรรมการฯ พร้อมกบันายเสรี ไชยปัญหา ประธาน-

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม จาํกัด นาย

สมหมาย โปรดเมธี รองประธานคนที 1 นายประวติั 

ขนัชะพฒัน์ รองประธานคนที 2 นายเสนีย ์ศรีสุนทร 

ผู ้จ ัด ก าร  พร้ อ มกับ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ฯ  ส ม า ชิ ก 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 337 ประจําเดือน ตุลาคม 2559 

 
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ และแขกผู ้มีเกียรติได้ร่วมพิธี

มอบเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ทายาทสมาชิก สสอป. ของ

ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพยว์าปีปทุม จาํกดั 

อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม รวม 4 ราย เป็นเงินราย-

ละ 576,000 บาท ดงันี คือ 

  1. ทายาทนางหนูเลช  ช ัยแก้ว อายุ 58 ปี 

สมาชิกรอบ 4/2558 เสียชีวติเมือวนัที 14 สิงหาคม 

2559 ดว้ยโรคมะเร็งปอด 

  2. ทายาทนายมงคล  สืบสุนทร อายุ 38 ปี 

สมาชิกรอบ 5/2557 เสียชีวิตเมือวนัที 5 สิงหาคม 

2559 เนืองจากอุบตัิเหตุรถเฉียวชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ทายาทนายชัช สอนวงษ์ อายุ 45 ปี สมา-

ชิกรอบ 3/2558 เสียชีวติเมือวนัที 27 สิงหาคม 2559 

เนืองจากโรคแผลติดเชือ 

4. ทายาทนายทองพูน ศรีเหล่าขาม อายุ 61 

ปี สมาชิกรอบ 5/2557 เสียชีวติเมือวนัที 28 สิงหาคม 

2559 ดว้ยโรคมะเร็งตบั 

นอกจากนนั ยงัทาํการจา่ยคืนเงินสงเคราะห์

ล่วงหน้า จาํนวน 4,000 บาท คืนให้แก่ทายาทของ

นายอุดร จาํปาเกตุ อายุ 58 ปี สมาชิกรอบ 9/2559 

เสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งตบัในวนัที 29 สิงหาคม 2559 

ซึงเป็นการเสียชีวติก่อนวนัไดรั้บสิทธิในการไดรั้บ - 

เงินสงเคราะห์ในวนัที 1 กนัยายน 2559  

ทงันี ก่อนการมอบเงิน นายเสนีย ์ ศรีสุนทร 

ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ ได้กล่าวรายงานต่อนายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นายก สสอป. ประธานในพิธีมอบเงิน

สงเคราะห์ศพดว้ย 

ณ วนัที 31 สิงหาคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ 

สมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. จาํนวน 165 คน และ

สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในเดือนกันยายน 2559 

จาํนวน 13 คน 

ประธานฯ  และรองประธานฝ่ายการเงิน ร่วมการ

เสวนาทีกรุงเทพฯ 

  วนัที 16 กันยายน 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ  

“เดินเครืองยุทธศาสตร์ สู่การปฎิรูปสหกรณ์ไทยใน-

ศตวรรษทีสอง” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ  

  ก่อนเริมการเสวนา สถาบนัวิชาการด้าน

สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตร-

ศาสตร์ ไดท้าํการมอบประกาศเกียรติคุณนกัสหกรณ์

และสหกรณ์ทีมีคุณค่าแห่งปี 2559 โดยมีนายอาํพล 

เสนาณรงค ์องคมนตรี เป็นประธานมอบ และกล่าว

ปาฐกถาพิเศษด้วย 

กรรมการสหกรณ์ฯ เยียมสมาชิกทีโรงงานหนองแค 

วนัที 20 กนัยายน 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรรมการ นายเฉลย  ชมบุหรัน รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายณัห์  แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก นาย

เสน่ห์  ชุ่มหฤทยั หวัหน้าฝ่ายสินเชือ นายพีระภทัร  
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 337 ประจําเดือน ตุลาคม 2559 

 
ลอยละลิว และนายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา กรรมการ

เดินทางไปพบกบัสมาชิกสหกรณ์ฯ ทีร้านอาหารครัว

พรรณทิพย ์อ.หนองแค จ.สระบุรี การพบปะสมาชิก

ดงักล่าวจดัร่วมกบัสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมี

กรรมการฯ สององค์กรไปพบสมาชิก 15 คน และ

สมาชิกสององคก์รมาร่วมพบปะกรรมการฯ 15 คน 

 การพบปะดงักล่าวเพือให้กรรมการทงัสอง

องค์กรไดรั้บฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ

สมาชิก รวมทงักรรมการฯ สององค์กรไดชี้แจงผล

การดาํเนินการของสององค์กร และตอบขอ้ซักถาม

ของสมาชิกทงัสององคก์รดว้ย 

ประธานฯ และรองประธานฯ เข้าร่วมการบรรยาย

พิเศษของประธาน ชสอ. ก่อนการประชุม สอร. 

  วนัที 21 สิงหาคม 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมฟังการบรรยาย

พิเศษ เรือง “กลยุทธ์และเทคนิคการระดมเงินฝาก” 

โดยมี ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เป็น

วิทยากร ณ ห้องประชุม 601 มหาวิทยาล ัยเนชั น 

กรุงเทพฯ 

 เนืองจากการบรรยายใช้เวลานาน ประธาน

สอร. ไดย้กเลิกการประชุมประจาํเดือนสิงหาคมดว้ย 

กรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เยียมไข้

สมาชิกป่วย 8 ราย 

 วันที 11 สิงหาคม 2559 นายลิขิต มีบํารุง  

เหรัญญิก เดินทางไปเยียมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

- นายสุริยา  คลาํมณี สมาชิกแผนกเซ็นทรัล  

ซ่อมบาํรุง ทีบา้นพกั อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เนืองจาก

ประสบอุบติัเหตุทางรถยนต ์

- นายวีระพล  ฉําจิตร สมาชิกแผนกบอย-

เลอร์เฮ้าท์ ทีบ้านพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

เนืองจากเป็นไขเ้ลือดออก 

วันที 16 สิงหาคม 2559 นายลิขิต  มีบาํรุง 

เหรัญญิก นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั หวัหน้าฝ่ายสินเชือ 

และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ ทาํการเยยีมไข้

นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง สมาชิกแผนกบริหาร (วิสโคส 

ผลิต )ณ ทีทําการส หกรณ์ฯ เนืองจากประสบ -

อุบติัเหตุในขณะทาํงาน 

วันที 20 สิงหาคม 2559 นายลิขิต  มีบาํรุง 

เหรัญญิก และนายรวพิงษ ์ ศุภศรี กรรมการ เดินทาง

ไปเยียมสมาชิกป่วย 2 ราย คือ 

 - นายคมสันต์  สิงห์มี สมาชิกแผนกสปินนิง 

ผลิต  ทีบ้านพัก ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

เนืองจากมึนงง และลืนลม้ในหอ้งนาํ 

 - นายดํารงค์  บุญเขตร์ สมาชิกแผนกสปิน-

นิง ผลิต ทีบา้นพกั ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

เนืองจากเป็นไขห้วดัใหญ ่

 วันที 23 สิงหาคม 2559 นายลิขิต  มีบาํรุง 

เหรัญญิก นายพีระภทัร  ลอยละลิว กรรมการ และ

นางสาวนุชนาถ  แก้วนําเชือ เจา้หนา้ทีบญัชี เดินทาง

ไปเยียมสมาชิกป่วย 2 ราย คือ 

 - นายวริทธิธร บงกชเกิด สมาชิกแผนกออ๊ก-

ซิลลารี ผลิต ณ บ้านพกั ต.บางปลากด อ.ป่าโมก       

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดั 

- นายแก่นกล้า  วงษ์ศรีงาม สมาชิกแผนก- 

สปินนิง ผลิต ทีบา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

เนืองจากผ่าตดัทีหลงั 

 วันที 26 สิงหาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก 
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และนายพีระภทัร  ลอยละลิว กรรมการ เดินทางไป

เยียมนางสาวเนตรนิภาพรรณ์  ทองอ่อน สมาชิก

แผนกห้อ งปฏิบัติการเคมี ทีบ้านพัก ต.ย่านซือ              

อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นโรคมะเร็ง 

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วยทงั 

8 ราย สหกรณ์ฯ ได้ทําการซือของเยียมไข้ให้แก่

สมาชิกทุกคน เป็นเงินคนละ 300 บาท 

หัวหน้าฝ่ายทัวไป มอบสมุดบัญชีเงินฝากให้แก่สมาชิก 

เนืองจากภรรยาคลอดบุตร จํานวน 2 ราย 

  วันที 17 สิงหาคม 2559 นางนาถ  มงคลหวา้ 

หัวหน้าฝ่ายทวัไป ทาํการมอบสมุดเงินฝากออม-

ทรัพยพ์ร้อมกบัเงินฝาก จาํนวน 500 บาท ให้แก่นาย

เกรียงไกร  สุพรรณสาย สมาชิกแผนกอัลซิลลารี- 

ผลิต เนืองจากภรรยาคลอดบุตร  

 วันที 12 กันยายน 2559 นางนาถ  มงคลหวา้ 

หวัหนา้ฝ่ายทวัไปมอบสมุดเงินฝากออมทรัพยพ์ร้อม

กบัเงินฝาก จาํนวน 500 บาท ให้แก่นายสุพจน์  สด-

แสงจนัทร์ สมาชิกแผนกเวอร์คชอพ เนืองจากภรรยา

คลอดบุตร 

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ร่วมเป็น

เจ้าภาพสวดศพกรรมการสหกรณ์ฯ 

 วนัที 4 สิงหาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย  ชมบุหรั น รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายณัห์  แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ และนายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา 

กรรมการ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการ และ

เจา้หน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย- 

เรยอน จาํกัด ร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระสวด งานศพ

ของนางละออ แก้วสาระ กรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพย์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด 

ซึงเสียชีวติเพราะโรคติดเชือในกระแสเลือด ณ วดั-

เซิงหวาย ต.หวัไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง และมอบเงิน

ช่วยทาํบุญให้แก่ทายาท จาํนวน 1,400 บาท  

ทงันี กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ 

รวม 19 คน ไดร่้วมกนับริจาคเงินเป็นเจา้ภาพสวด

ศพ คนละ 100 บาท 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา - มารดาสมาชิก 

  วันที 10 กันยายน 2559 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรัน รองประ-

ธานฝ่ าย ประช าสัมพันธ์  นาย เส น่ห์ ชุ่มหฤทัย  

และนายรวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการ ร่วมเป็นเจา้ภาพ 

ฟังพระสวดงานศพมารดานายประสิทธิ  นวนปลงั 

สมาชิกแผนกซีวลิ ณ วดัเกตุ (สายทอง) ต.สายทอง 

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

  วันที 28 กันยายน 2559 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพ

บิดานางศศิธร  วนัเพ็ญ  สมาชิกแผ นกบริหาร 

(คอมพิวเตอร์) ณ วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ พร้อมช่วย

เงินทาํบุญ 300 บาท 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 337 ประจําเดือน ตุลาคม 2559 

 
 

 เพือนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบกันดีแล้วว่า 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) รับสมคัรสมาชิก

ในปี 2558 โดยกําหนดอายุไม่เกิน 58 ปี โดยผู ้ทีจะ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. ไดต้อ้งเกิดในปี พ.ศ. 

2501 และ 2502 เท่านนั นับถึงวนันี จึงเหลือเวลาอีก 

3 เดือน คือ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 

2559 ทีผู้ทีเกิดในปี พ.ศ. 2501 และ พ.ศ. 2502 จะ

สมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอป. ได้ หากปีนี ท่านหรือ

บุคคลในครอบครัวของท่านมีอาย ุ58 ปี ท่านจะต้อง

สมัครเข้า เ ป็นสมาชิ ก สสอ ป. ภายในว ันที 3 0 

ธันวาคม 2559 เท่านนั เพราะตังแต่วันที 1 มกราคม 

2560 สสอป. จะเปิดรับสมัครผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 

โดยกําหนดอายไุว้ไม่เกิน 57 ปี ซึงผูท้ีจะสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกของ สสอป. จะต้องเกิดใน ปี พ.ศ. 2503 และ 

2504 เท่านัน 

สําหรับบุคคลทีจะสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

สสอป. ของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์- 

สหภาพแรงงานไทยเรอยน จาํก ัด ได ้มี 2 ประเภท 

คือ 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้แก่ พนักงานของ

บริษทั ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) และบุคคลทีมี

คุณสมบตัิตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ 31.  

2. สมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ไดแ้ก่ บิดา - 

มารดา  คู่สมรส บุตร และพี - นอ้งของสมาชิก บิดา - 

มารดาของคู่สมรส พี - นอ้งของคู่สมรสของสมาชิก 

อนึง ในกรณีทีสมาชิกสหกรณ์ต้องการนํา

บิดา - มารดา  คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม พี - 

นอ้งของสมาชิกสหกรณ์ บิดา - มารดาของคู่สมรส

ของสมาชิกสหกรณ์  ทีไม่ได้เ ป็นสมาชิกสมทบ

สหกรณ์ฯ มาสมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. สมาชิก

สหกรณ์ท่านนันตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกของ สสอป. 

ก่อน 1 รอ บการสมัครจึงจะสามารถนําบุคคล

ดงักล่าวมาสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ สสอป. ได ้

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ไดแ้ก่  ค่าสมคัร 100 

บาท ค่าบาํรุง ปีละ 50 บาท และเงินสงเคราะห์จ่าย

ล่วงหนา้ ปีละ 4,000 บาท พร้อมกบัใบสมคัรทีระบุ

ชือบุคคลทีไดรั้บผลประโยชน์ไวด้้วย โดยผู ้สมคัร

ตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูส้มคัร

และผู ้รับเงินสงเคราะห์ พร้อมกับใบรับรองแพทย์

ของโรงพยาบาลรัฐบาลทีมีอายุไม่เกิน 30 วนั และ

ระบุวา่ผูส้มคัรเป็นผูที้มีสุขภาพแขง็แรง 

สสอป. เปิดรับสมัครสมาชิกตังแต่วันที 1 - 30 

หรือ 31 ของทุกเดือน  ใช้เวลาในการตรวจสอบ

คุณสมบติัสมาชิก 1 เดือน และสมาชิกจะไดรั้บสิทธิ

การคุม้ครองในวนัที 1 เวลา 09.00 น. ของเดือนที 3 

ของการสมคัรเป็นสมาชิก เช่น สมัครเป็นสมาชิก

เดือนตุลาคม 2559 สมาชิกจะได้รับสิทธิการคุ้มครอง

วันที 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

กรณี ทีส ม าชิ ก  ส ส อ ป .  เ สีย ชี วิต  ผู ้ รั บ

ผลประโยชน์ของสมาชิกทีเสียชี วิตจะได้รับเงิน

สงเคราะห์ศพ จาํนวน 600,000 บาท โดย สสอป. จะ

หกัเงินสงเคราะห์ตามที พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ. 2545 กําหนดให้หักได้ ร้อยละ 4 เพือเป็นค่า

ดาํเนินงานของ สสอป. ร้อยละ 3 จาํนวน 18,000 

บาท และเป็นค่าดาํเนินการของสหกรณ์ฯ ร้อยละ 1 

จาํนวน 6,000 บาท  ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกจะ

ได้รับเงินจํานวน 576,000 บาท โดยสมาคม สสอป. 

จะมอบเงินสงเคราะห์ผ่านสหกรณ์ฯ ต้นสังกัด

เท่านนั 



 12 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 337 ประจําเดือน ตุลาคม 2559 

 
 

 

สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนตุลาคม 2559 มาพบกบั ท่านสมาชิก และท่าน

ผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ 

ขอเกษียณอายุก่อนกาํหนดแลว้ สําหรับ คุณ

มยุรี  ดิฐภักดีชล ขอให้คุณติมมีความสุขหลงัการ

เกษียณ อายุตลอดไปครับ ***@@@*** ช่ วงนี  

เพือนๆ บอกว่า นอ้งเก๋ คุณสุดารัตน์  ม่วงคง สวยวนั

สวยคืน เพือนๆ ฝากถามว่าเมือไรจะมีข่าวดีเสียที

ครับ ***@@@*** ขอแสดงความยนิดีกบั คุณปรีชา  

ฉิมพาลี ทีลูกสะใภ้ได้งานทําชัวคราวทีสหภาพ-

แรงงานไทยเรยอน เนืองจากเจา้หน้าทีสหภาพฯ ลา

คลอดครับ ***@@@*** กลบัจากการเดินทางไป

เทียวประเทศสิงคโปร์แล้ว สําหรับคุณศรัณยพงศ์  

กังขอนนอก ทริปนีเจา้ตวับอกวา่ประทบัใจเป็นอย่าง

มากเลยครับ ของฝากนะมีไหมครับ ***@@@*** 

สองหนุ่มสาว (เหลือน้อย) คุณยินดี  คุณเฉลิมศรี   

กลันฉอ้อน ปันจกัรยานออกกาํลงักายไปถึงวดัจุฬา-

มณี ระยะทาง 45 กม. ดีใจกบัสองท่านดว้ยครับทียงั

สุขภาพแข็งแรงมากครับ ***@@@*** ห่างหายจาก

สหกรณ์ฯ ไปนานสําหรับน้องผึ ง คุณศรีประภา   

แสงสว่าง วา่งๆ แวะมาเยียมกันทีสหกรณ์ฯ นะครับ 

พีๆ น้องๆ เขาคิดถึงครับ  ***@@@*** โชคไม่ดี

สําหรับ คุณรวยรุ่ง  ทวีคูณ (ก้อง สายแข็ง) ถูกสุนัข

กดัเป็นแผลหลายแห่ง ขอให้หายเป็นปกติโดยเร็ว

ครับ ***@@@***  

เกิดวนัที 1 ตุลาคม สําหรับน้องออ้ม คุณฐิติ-

พร  ควรบําเรอ ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุข พบแต่สิง 

ดีๆ ในชีวิตตลอดไปครับ ***@@@*** เกิดวนัที 2 

ตุลาคม สําหรับ คุณชัชรินทร์  ศิลป์ประดิษฐ์  ขอให้

พบแต่สิ ง ดีๆ  ในชีวิต  คิด สิ งใดขอ ให้ได้สมใจ

ปรารถนาทุกประการครับ ***@@@***  เกิดวนัที 

19 ตุลาคม วนัเดียวกนัสําหรับ คุณศรีโพธิ  วายุพักตร์ 

รองประธานฝ่ายการเงิน และคุณจุฑารัตน์  กลิน-

จันทร์ ขอใหท้งัสองท่านสุขภาพแข็งแรง มีความสุข

ตลอดไปครับ ***@@@*** เกิดวนัที 23 ตุลาคม 

สําหรับ คุณนาถ  มงคลหว้า ขอให้ชีวิตมีความสุข

และสมหวังในทุกสิ งทีปรารถนาตล อดไปครับ 

***@@@***  

พบหน้าอดีตผูร่้วมก่อตงัสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด คุณเมตตา แต่ง-

เครือมาศ  ทีบิ กซีอ่างทอง พีย ังสุขภาพแข็งแรง

เ ห มื อ นเ ดิม  ข อ ใ ห้พี มี ค วา ม สุ ข ม า ก น ะ ค รั บ  

***@@@*** ปิดการขายรถจกัรยานยนต์ให้พ่อค้า

นาํแข็งจากจงัหวดัปทุมธานีไปอีก 1 คนั สําหรับคุณ

สมศักดิ  ทับไทย งานประจาํก็ทาํ งานอดิเรกก็ทาํงาน

นีมีแต่รวยกับรวยครับ ***@@@*** ขอแสดงความ

เสียใจกบั คุณศศิธร  วันเพ็ญ ทีสุญเสียคุณพ่อไปเมือ

เร็วๆ นีครับ ***@@@*** เช่นเดียวกัน ขอแสดง

ความเสี ยใจกับ  คุ ณภา ดล  ไช ยรักษ์  ทีสู ญเ สี ย    

หลานจากโรคมะเร็งไปในเวลาไล่ เลียก ันค รับ 

***@@@*** กลับจากการเ ดินท างไปร่ วมงาน

ฌาปนกิจศพพีเขยทีสุโขทยัมาแลว้ ขอแสดงความ

เ สีย ใจกับ  คุ ณปานแก้ ว  บุ ญสํ ารวย  ด้วย ค รั บ 

***@@@*** คอยดูระดบันาํในแม่นาํเจา้พระยาทุก

วนั เพราะกลวันําจะล้นท่วมบ้าน คุณเพิมพูลพัชร์  

จ๋วงพานิช บอกว่าตอนนีแก่แลว้กลวัไม่มีแรงขนของ

หนีนาํครับ ***@@@*** เดินทางไปส่งลูกชาย คุณ

พีระภัทร  ลอยละลิว ไปสัมมนาทีญีปุ่น 14 วนั งานนี
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 337 ประจําเดือน ตุลาคม 2559 

 
แม่จนั คุณพยอม   ลอยละลิว อย่าแอบร้องไหน้ะครับ

ทีลูกชายไปไกลและไปหลายวนัครับ ***@@@***  

เดินทางไปทาํบุญทีบา้นปักษ์ใตม้าแลว้ สําหรับ คุณ

พรใจ  ศรีสุวรรณธนู เจา้ตวับอกวา่ขอเอาบุญมาฝาก

เพือนๆ ดว้ยครับ ***@@@*** อยู่ระหว่างการพฒั-

นาและปรับปรุงสถานทีทาํงานให้มีความสวยงาม

แ ละมีความปลอ ดภัยในการทํางาน งานนีต้อ ง

ปร บมือ ใ ห้กับ คุ ณสุ กัญญ า  ศุ ภศิ ลป์  เ ล ย ค รั บ 

นอกจากในทีทาํงานแลว้ ยงัมีการปลูกตน้ไมบ้ริเวณ

ใกล้เคียงกับทีทํางานอีกด้วยครับ ***@@@*** มี

คนลืมโทรศพัทซ์ัมซุงไวใ้นตระกร้ารถจกัรยานต ์คุณ

สุรินทร์  สุขพันธ์ นําไปมอบไว้ให้ต ํารวจทีหน้า

อาํเภอป่าโมกเรียบร้อยแล้ว นบัถือนาํใจจริงๆ ครับ 

***@@@*** มีอาการปวดทอ้งอย่างแรง จนอาเจียน 

มึนศีรษะ หนาวสั น ต้องนอนโรงพยาบาลสองคืน 

ตอนนีหายเป็นปกติแล้ว ขอให้คุณเพ็ญศรี   สินธุ-

ประสิทธิ มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจบ็ป่วยอีกนะครับ 

***@@@*** ใชเ้วลาว่างไปไหวพ้ระทีวดัเซิงหวาย  

คุณสามารถ  ไชยเดช ประทบัใจกับพระพุทธรูปใน

โบสถ์ทีสวยงามเป็นอย่างมากครับ ***@@@***  

ไปทาํบุญวนัสารทไทยมาแล้ว สําหรับคุณทัศนีย์  

โมกขศักดิ เจา้ตวับอกวา่ขอเอาบุญมาฝากกับทุกท่าน

ด้วยครับ ***@@@*** ภาระกิจในฐานะผู ้ช่วยผู ้-

ใหญ่บ้าน ทําเอาคุณศิริศักดิ  ทรงวุฒิเลิศ ต้องไป

ประชุมทีอําเภออยู่เป็นประจาํ คนดีมีฝีมือก็อย่างนี

แหละครับ ***@@@*** หลงัจากทีเขา้ไปทาํงาน

ในแผนกเดิมหลังการเกษียณอายุได้ระยะหนึง 

ตอนนีงานหมด คุณมงคล  ดุษณย์ี มีเวลาวา่งทีจะเป็น

ตวัของตวัเองได้อีกครังครับ ***@@@*** นําเริม

เขา้มาท่วมบา้นแลว้  เพือนๆ คนไหนว่างไปช่วยคุณ

นก คุณวรวรรณ  ขําศิริ ขนของหนีนาํบ้างนะครับ  

***@@@*** สําหรับ คุณสมปอง  นาคกุญชร นํา

ไม่ได้ท่วมบ้าน  แต่นําฝนกําลงัจะท่วมแปลงผกัที

ปลูกไว ้ทาํให้ตอ้งสูบนําออกจากสวนกันจา้ละหวนั

เลยครับ  

ขอแสดงความยินดีกบั คุณพรรษพร  แสง-

ประพาฬ ทีข้าวโพดทีปลูกไวมี้ผลผลิตขายได้แล้ว 

งานนีมีเงินฝากสหกรณ์ฯ เพิมอีกหลายบาทครับผม 

***@@@*** พาสามีไปซือของทีเจเจมอลล์ สวน

จตุจกัร ได้ข่าววา่ คุณดวงพร  หิรัญศุภโชติ กระเป๋า

เ บ า ไ ป เ ล ย  ไ ม่ เ ป็ น ไ ร ค รั บ  น า น ๆ  ค รั ง ค รั บ 

***@@@*** ขอแสดงความยินดีกับ คุณนําอ้อย  

อุ่นจิต ทีคลอดน้องชายให้กบัน้องนาโน และน้อง

นานา ไปเมือเ ร็วๆ นี ***@@@*** ย ังมาทํางาน

อย่างสมาํเสมอ สําหรับ คุณดนัย  อินทะราช ขอเป็น

กําลังใจให้สําหรับภารกิจทีต้อ งรับผิดชอ บกับ

คร อบครัว สู้ๆ  นะ ครับ ***@@@*** ว ัน ที 30 

ตุลาคม ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมการเดิน - ปัน

วนัออมแห่งชาติ ที จ.ปทุมธานีโดยพร้อมเพียงกัน

ค รั บ  แ จ้ ง ชื อ ไ ด้ต ัง แ ต่ บัด นี เ ป็ น ต้น ไ ป ค รั บ 

***@@@*** สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน-

ไทยเรยอน จาํกัด กําหนดจดัอบรมสมาชิก รุ่นที 2 

ใน วันที 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 ที สตาร์เวลล์ -

การ์เด ้นท์โฮม รีสอร์ อ ําเภอวังนําเขียว จงัหว ัด

นครราชสีมา โดยจะใหสิ้ทธิสมาชิกทียงัทาํงานอยู่ลง

ชือเขา้ร่วมการอบรมก่อน หลงัจากนันจะรับสมาชิก

แผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เข้าอบรมเสริม

ครับ แจง้ชือไดที้สํานกังานสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ เลย

ครับ ***@@@*** พบกันฉบับหน้า***@@@*** 

สวัสดีครับ ***@@@*** 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 337 ประจําเดือน ตุลาคม 2559 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 337 ประจําเดือน ตุลาคม 2559 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน กนัยายน 2559 (MONTHLY REPORTS SEPTEMBER 2016) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION  SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,204 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 333,848,930.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 10,266,896.13 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 4,240,361.63 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 4,642,853.75 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  9,864,404.01 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 110,149,029.11 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 1,795,322.06 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 2,288,960.81 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  109,655,390.36 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 6,178,800.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 427,540.57 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 199,240.57 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  6,407,100.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 28,213,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 802,021.01 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 40,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี)  Deposits at Banks 29,491,972.03 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 89,657,917.27 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 305,085,551.41 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 38,475,600.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 33,529,115.75 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   310,032,035.66 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 34,698,342.47 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 12,704,110.00 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - กนัยายน 2559  Revenues from January - September 2016 17,748,737.08 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - กนัยายน 2559  Expenses from January - September 2016 4,638,349.48 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 13,110,387.60 บาท Baht 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 337 ประจําเดือน ตุลาคม 2559 

 
 

 

สหกรณ์ฯ มอบเงนิชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
ใหแ้ก่นางศิริอร  สอา้นวงศ ์ 

จาํนวน 10,000 บาท  
เนืองจากป่วยเป็นโรคมะเร็ง (9 ก.ย. 59) 

สหกรณ์ฯ มอบเงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
ใหแ้ก่นางสาวเนตรนิภาพรรณ์  ทองอ่อน  

จาํนวน 10,000 บาท  
เนืองจากป่วยเป็นโรคมะเร็ง (10 ก.ย. 59) 

นายศรีโพธิ  วายุพกัตร ์นายก สสอป. ร่วมงาน
วนัครบรอบ 60 ปีการก่อตงัสหกรณอ์อมทรพัย์

กรมอู่ทหารเรือ จาํกัด (9 ก.ย. 59) 

 

กรรมการสหกรณ์ฯ อบรมสมาชิกใหม่ 
ประจาํเดือนกันยายน 2559 (13 ก.ย. 59) 

นายศรีโพธิ  วายุพกัตร ์นายก สสอป. นางลดัดา  ไชยสิทธิ เหรัญญิก และนายวิรัต  ชูจติต ์กรรมการฯ  
พรอ้มกบัคณะกรรมการ สอ.วาปีปทุม จาํกดั มอบเงินสงเคราะหแ์ก่ทายาทสมาชิกทีเสียชวีิต รวม 4 ราย  

รายละ 576,000 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 2,304,000 บาท (14 ก.ย. 59) 


