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สหกรณ์ ฯ มอบเงินสิ นไหมทดแทนการประกันชี วิต
กลุ่มฯ 150,000 บาท ให้ ทายาทสมาชิ ก และกรรมการฯ
วันที 8 สิ งหาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ร่ วมกันมอบเงินสิ นไหมการประกัน
ชีวติ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ จํานวน 50,000 บาท จาก
บริ ษ ทั กรุ ง เทพ ประกัน ชีวิต จํากัด (มหาชน) และ
เงินสิ นไหมทดแทนการประกันชีวติ กลุ่มกรรมการฯ
จํานวน 100,000 บาท จากบริ ษทั พรู เด็นเชี ยล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รวมเป็ น เงิ น
150,000 บาท ให้ แ ก่ ส ามี และบุ ตรของนางละออ
แก้วสาระ สมาชิ กแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนัก งาน
และเป็ นกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ ฯ ด้วย โดย
มอบในพิ ธี ฌ าปนกิ จ ศพ ที วัด เซิ ง หวาย อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ กลุ่ม เกษตรไทย จํากัด เข้ าศึกษาดูงานสหกรณ์ ฯ
วัน ที 7 กัน ยายน 2556 นายสุ วฒั น์ แก้ วเฮียง ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประ -

ดิษ ฐ์ เลขานุ การ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชือ นายมานะกูล พรรณเรณู นายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิ จ การ และเจ้า หน้ าที สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ลุ่ ม เกษตรกรไทย จํากัด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ซึ งเป็ น
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ทีจัดตังขึ นในบริ ษ ัทเกษตรกร
ไทยอิ น เตอร์ เ นชั นแนลชู ก าร์ ค อร์ ป อเรชั นจํา กั ด
(มหาชน) ซึ งเดิ น ทางมาศึ กษาดูง านของสหกรณ์ ฯ
นํ า โดยนายวิ รั ช รั ก ขิ ต ตะธรร ม รองประธาน
กรรมการคนที 2 นายมานะ โกทัน เลขานุ การ นาย
ไวพจน์ มีรักษ์ ผูจ้ ดั การ เจ้า หน้าที และผู้ตรวจสอบกิจการ รวม 6 ท่าน
ก่อ นการแลกเปลี ยนความคิด เห็ น ในเรื อง
การบริ หารงาน ผูเ้ ข้าร่ วมศึ กษาดูงานได้ชม วีดีทศั น์
(อ่ านต่ อหน้ า 3)
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 34 (2559)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายลิขิต
มีบ ํารุง
เหรัญญิก
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส
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เยียมไข้สมาชิกป่ วย

นายสุวฒ
ั น์ แก้วเฮียง

นายวริทธิธร บงกชเกิด

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่บัญชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายเฉลย ชมบุหรั่น
กองบรรณาธิการ
 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา
 นางสาวณัฐริญา อนุสิ
 นายมานะกูล พรรณเรณู
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

นายคมสันต์ สิงห์มี

นายดํารงค์ บุญเขตร์
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กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที สอ. กลุ่ม เกษตรไทย จํากั ด
เข้ าศึกษาดูงานสหกรณ์ ฯ (ต่อจากหน้ า 1)
เรื อง “30 ปี แห่ ง ความเชื อมันศรัทธา พึงพาตนเอง”
(https://www.youtube.com/watch?v=0pEtLikvbgg)
จากนัน นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นางเ กษมศรี เมฆหมอก ร่ วมกั น แนะนํ า การ
ดําเนิ นงานของสหกรณ์ ฯ และนายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย
นํา เสนอเทคนิ ค การประเมิ น หลัก ทรั พ ย์ เ พื อคํา
ประกั น เงิ น กู้ พิ เ ศษ ผู้ เ ดิ น ทางมาศึ ก ษาดู ง านได้
สอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ
นายก สสอป. และกรรมการ ร่ วมการประชุ ม ใหญ่
วิสามัญ ครังที 3/2559 ที ชสอ.
วัน ที 26 สิ งหาคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
พัชรพล วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายกสมาคม คนที 3 นาง
ลัดดา ไชยสิ ทธิ เหรั ญญิ ก นายสมจิต ร แสนโคตร
ผูช้ ่ วยเหรัญญิก และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการฯ เข้า
ร่ วมการประชุ มใหญ่วิสามัญ ครังที 3/2559 ณ ห้อ ง
ประชุ ม 701 อาคารชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนาง
สุ มาลี ยุก ตานนท์ เป็ นประธานในที ประชุ ม พร้ อม
กับพลเรื อ โทบงกช ผาสุ ข นายก สสอท. และพลตํารวจตรี สมเกี ยรติ ธรรมนิ ยม นายก สสอต. เข้า
ร่ วมการประชุมด้วย
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
ใหญ่วสิ ามัญ ครังที 2/2559 วัน ที 27 มิถุนายน 2559
รั บทราบผลการดําเนิ น งานของสมาคม สสอ.รรท.
รวม 8 เรื อง มี ม ติ ทํา การแก้ไ ขข้อ บังคับสมาคมฯ
สสอ.รรท. พ.ศ. 2555 (ฉบับที 12) พ.ศ. 2559 ข้อ 15.
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เรื องการลาออกจากสมาชิกโดยไม่ตอ้ งใช้ใบลาออก
ของสมาคมฯ เพืออํานวยความสะดวกแก่ สมาชิ กให้
สามารถทํา หนังสื อ ลาออกได้โ ดยไม่ ต้อ งใช้ใบลา
ออกของสมาคมฯ ข้อ 18 และข้อ 21 เพือให้อาํ นาจ
คณะกรรมการสมาคมฯ กํา หนดอัตราการเก็ บเงิ น
สงเคราะห์รายศพโดยไม่ตอ้ งจัดการประชุมใหญ่เพือ
ขอมติแก้ไข้ขอ้ บังคับฯ ต่อทีประชุมใหญ่ทุกครังทีจะ
ลดอัตราการจัด เก็ บเงิ นสงเคราะห์รายศพ และมีมติ
รั บ ทราบการรั บ สมัค รสมาชิ ก สสอ.รรท. รอบ
11/2559 - 1/2560
กรรมการฯ ได้ รับ การเลื อกตั งเป็ นกรรมการชมรม
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ภาคกลาง
วันที 27 สิ งหาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ นายลิ ขิ ต มี บาํ รุ ง
เหรั ญญิก และนายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย กรรมการ เข้า
ร่ วมเสวนา เรื อง “ผลดี - ผลเสี ย สหกรณ์ ออมทรัพย์
ภายใต้การกํากับของกระทรวงการคลัง” และเข้าร่ วม
การประชุ มใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2558 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ณ เดอะ ฟอเรสโฮม บูติค รี สอร์ ท อ.เมือง จ.นครนายก
ในการประชุ มใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2558
ของชมรมฯ ทีประชุ มรับทราบและอนุ มตั ิทุกวาระที
นําเสนอโดยคณะกรรมการชมรมฯ และนายเสน่ ห์
ชุ่มหฤทัย ได้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการชมรมฯ
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที ร่ วมสั มมนาทีกรุงเทพฯ
วัน ที 28 สิ งหาคม 2559 นายลิ ขิ ต มี บํารุ ง
เหรั ญญิก นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย กรรมการ และนาง
นาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป เข้าร่ วมสัมมนารับ
ฟั ง ความคิ ด เห็ น เกี ยวกั บ การปฏิ รูป ระบบบริ ห าร
จัดการ และกํา กับดู แ ลสหกรณ์ อ อมทรั พย์ ณ โรง-



ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 31
แรมรามา การ์ เด้นส์ กรุ งเทพฯ ซึ งจัดโดยสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประธานฯ และผู้จัดการ ร่ วมการฝึ กอบรมกับ ชสอ.
วันที 5 - 6 กัน ยายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมการฝึ กอบรม เรื อง “การประเมิ น
สหกรณ์ โดยใช้เ กณฑ์ กํา กับ ดู แ ลความมันคงของ
สหกรณ์ออมทรัพย์” ณ ห้อ งประชุ ม 701 สํานัก งาน
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
การฝึ กอบรมมีวตั ถุประสงค์เพือให้ผูเ้ ข้าร่ วม
การอบรมได้รั บทราบแนวคิ ดและสาระสํา คัญของ
เกณฑ์กาํ กับดูแลความมันคงของสหกรณ์อ อมทรั พย์
เพือให้สามารถนําความรู ้ ทีได้รับจากการฝึ กอบรมใน
ครั งนี ไปประยุ ก ต์ใช้ ในการปฏิ บตั ิ ง านเพื อให้เ กิ ด
ประโยชน์ ต่ อ สหกรณ์ และเพื อเป็ นเวที ใ ห้ผู้แ ทน
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ได้ร่วมแลกเปลียนเรี ยนรู ้ และ
เสนอข้อคิด เห็นสําหรั บเป็ นแนวทางในการบริ หาร
จัดการสหกรณ์
สหกรณ์ ฯ ทํ า การอบรมสมาชิ ก เดื อ นสิ งหาคม กันยายน 2559
วันที 9 สิ งหาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ฯ ได้ร่วมกัน ทํา การอบรมสมาชิ ก
ใหม่ของสหกรณ์ฯ รวม 4 คน
วั น ที 13 กัน ยายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ว เฮีย ง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก และ
นายพีระภัทร ลอยละลิ ว ได้ร่วมกันทําการอบรม -
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สมาชิ กใหม่ของสหกรณ์ฯ รวม 8 คน
อนึ ง สมาชิ กใหม่ทีไม่ได้เ ข้ารั บการอบรม
กับสหกรณ์ฯ จะไม่มีสิทธิ ยนคํ
ื าขอกูเ้ งินกับสหกรณ์
นาย ก ส ส อป. แ ละกรร ม กา รฯ ร่ ว ม ปร ะชุ ม
ประจําเดื อนกันยายน 2559 คณะกรรมการ สสอป.
วัน ที 8 กัน ยายน 2559 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
วิรัต ชูจิตต์ กรรมการ พร้ อมกับกรรมการท่านอื นๆ
และเจ้าหน้าที สสอป. ทําการประชุ มคณะกรรมการ
สสอป. ชุดที 3 ครังที 22 ประจําเดือนกันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 301 ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด

นอกจากวาระการประชุม ตามปกติ แ ล้ว ที
ประชุ มมี มติอ นุ มตั ิจ่ายเงิ น สงเคราะห์ ให้แ ก่ ทายาท
สมาชิ ก สสอป. 6 ราย เป็ นเงิน 3,456,000 บาท (รายละ 576,000 บาท) โดยการมอบเงิ น ให้แ ก่ ท ายาท
สมาชิ ก รายที 1 - 2 สสอป. ได้ส่งแคชเชี ยร์ เช็คไปให้
ศู น ย์ ป ระสานพนั ก งานฝ าจี บ จํ า กั ด และศู น ย์
ประสานงานเอส พี เอส จํา กัด ในวันที 9 กัน ยายน
2559 สํ า หรั บ ทายาทสมาชิ ก รายที 3 - 6 นายก
สสอป. นางลัดดา ไชยสิ ทธิ เหรั ญญิก และนายวิรัต
ชู จิ ต ต์ กรรมการฯ จะเดิ น ทางไปทํ า การมอบ
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แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค ให้ ที สํ า นัก งานศู น ย์ ป ระสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์วาปี ปทุม จํากัด จ.มหาสารคาม
นายก สสอป. เข้ าร่ วมงานครบรอบ 60 ปี สอ.กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ทีกรุงเทพฯ
วั น ที 9 กั น ยา ย น 2 559 นา ย ศ รี โ พ ธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายกมลศักดิ พัฒนสิ งห์ เข้าร่ วมงาน “วันคล้าย
วันก่ อ ตังสหกรณ์ อ อมทรั พย์ก รมอู่ ทหารเรื อ จํากัด
ครบรอบ 60 ปี ” ณ ห้อ งชุ มพรเขตอุดมศักดิ อาคารกองบัญชาการกรมอู่ ท หารเรื อ (เดิ ม ) ถนนอรุ ณ อมริ นทร์ เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ
การจัดงานเริ มด้วยการทําบุญเลียงพระเพล
จํา นวน 9 รู ป และผู ้ร่ วมงานรั บ ประทานอาหาร
กลางวัน จากนันเป็ นพิธีมอบประกาศนียบัตรเกี ยรติคุ ณ อดี ต ประธานกรรมการ อดี ต ผู ้ จ ัด การ อดี ต
เจ้า หน้า ที และสมาชิ กอาวุโสหลายท่ า น และการ
บรรยาย เรื อง “โอกาสหรื อ วิ ก ฤตสหกรณ์ ใ น
ทศวรรษหน้า ” โดย ดร.ก๊ ก ดอนสํ า ราญ ประธาน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สหกรณ์ ฯ มอบเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล ให้ แ ก่
สมาชิ ก 2 รายๆ ละ 10,000 บาท
วันที 9 กัน ยายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธาน
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย หัวหน้าฝ่ าย
สิ น เชื อ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้ จัด การ
ร่ วมกันมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่นาง
ศิ ริอ ร สอ้านวงศ์ สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ แผนกวิสโคส
ผลิ ต จํา นวน 10,000 บาท (หนึ งหมืนบาทถ้วน) ณ
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สํา นักงานสหกรณ์ ออมทรั พย์ฯ เนื องจากป่ วยเป็ น
โรคมะเร็ง
วันที 10 กันยายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธาน
ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย หัวหน้า ฝ่ ายสิ นเชื อ นายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการ และ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ร่ วมกัน มอบเงิ น
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ นางสาวเนตรนิ ภาพรรณ์ ทองอ่ อ น สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ แผนกห้ อ งปฏิบตั ิการเคมี จํานวน 10,000 บาท (หนึ งหมืนบาทถ้ว น) ที บ้า นพัก ต.ย่ า นซื อ อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง
เนืองจากป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง
ประธานฯ รองประธานฯ และกรรมการ เข้ า ร่ ว ม
ประชุ มคณะกรรมการ สอร. ทีอ่ างทอง
วัน ที 11 กัน ยายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น และนายมานะกูล พรรณเรณู
กรรมการ เข้าร่ วมการประชุ มประจําเดื อ นกันยายน
2559 สหพัน ธ์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ผู ้ใ ช้ แ รงงาน
(สอร.) ณ ศู นย์การเรี ยนรู ้บริ ษทั ไทยคาร์ บ อนแบล็ค
จํากัด (มหาชน) ต.โพสะ อ.เมื อ ง จ.อ่างทอง โดยมี
สหกรณ์ ออมทรั พย์ส หภาพแรงงานไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม
ก่อ นการประชุ ม นายสุ ภ าพ จงกล กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมการประชุ ม นาง
นั น ทนา มาลั ย ผู ้ ช่ ว ยผู ้ จ ัด การอาวุ โ ส แนะนํ า
สหกรณ์ ออมทรั พย์ส หภาพแรงงานไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด จากนัน นายบุ ญเที ยน คําชู ประธาน
สอร. ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
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ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
ครังที 7/2559 ประจําเดื อนกรกฎาคม 2559 รั บรอง
ฐานะการเงิ น ประจํา เดื อ นกรกฎาคม และเดื อ น
สิ งหาคม 2559 รวม 2 เดื อน สําหรับเดือนสิ งหาคม
2559 มี ค งเหลื อ ยกมาจากเดื อ นกรกฎาคม 2559
จํานวน 116,477.93 บาท รายรับ 2,000 บาท รายจ่าย
11,650 บาท เงิ นคงเหลื อ ยกไปเดื อนกันยายน 2559
เป็ นเงิน 106,827.93 บาท รับทราบผลการดําเนินงาน
ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
จํา กั ด รั บ ทราบผลการดํา เนิ น งานของสหกรณ์
สมาชิ ก สอร. ติ ดตามความคื บหน้า ในการจัดการ
แข่ ง ขัน โบว์ลิ งหารายได้
ให้ สอร . ในวั น ที 27
พฤศจิ ก ายน 2559 ที ดิ อิมพีเรี ยลลาดพร้าว
นายก สสอป. เดิ นทางไป
ปฏิ บัติหน้ าที ที สมาคมฯ
เพื อจ่ า ยเ งิ น แก่ ท ายาท
สมาชิ ก 2.3 ล้ านกว่ าบาท
วัน ที 12 กัน ยายน 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนางลัดดา ไชยสิ ทธิ เหรัญญิก เดินทางไปปฏิ บตั ิ
หน้าที ทีสมาคมฯ อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด โดยทําการซื อแคชเชียร์ เช็ค
เป็ นเงิ น 2,328,000 บาท (สองล้ า นสามแสนสอง
หมื นแปดพัน บาทถ้ ว น) เพื อมอบให้ แ ก่ ท ายาท
สมาชิ ก สสอป. 4 ราย ของศูนย์ประสานงานสหกรณ์
ออมทรัพย์วาปี ปทุม จํากัด รายละ 576,000 บาท เป็ น
เงิน 2,304,000 บาท และมอบให้ศู นย์ประสานงานฯ
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24,000 บาท นอกจากนัน นายก สสอป. ยังได้ทาํ งาน
เอกสารต่าง ๆ อีกหลายอย่าง
รองประธานฯ และหั วหน้ า ฝ่ ายทั วไป เข้ า ร่ ว มการ
ประชุ มประจําเดือนชมรมสหกรณ์ จังหวัด อ่างทอง
วันที 19 กัน ยายน 2559 นายศรี โพธิ วายุ พักตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป เข้าร่ วมการประชุมประจําเดือน
ตุล าคม 2559 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง ณ ห้อ งประชุ มสํ านักงานสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง โดยมีนายประจวบ เนตรพลตรี รองประธาน
ชมรมฯ ทําหน้า ทีประธาน
ในทีประชุม
ที ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ
รั บ รองรายงานการประชุ มคณะกรรมการชมรมฯ
เดือนสิ งหาคม 2559 มีมติ
รั บ รองรายรั บ - รายจ่ า ย
ชมรมฯ ประจําเดื อนสิ งหาคม
2559 โดยมี เ งิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดื อ นกรกฎาคม
2559 จํานวน 149,109.14 บาท มีร ายรั บ 9,664.75
บาท รายจ่าย 30,820 บาท เงิ นคงเหลือ ยกไปเดื อ น
กัน ยายน 2559 จํานวน 127,953.89 บาท ติดตามผล
การประชุ มครั งก่ อ น 1 เรื อง คื อ ความคืบ หน้ าใน
การเดิ นทางไปศึ ก ษาดู ง าน และการประชุ มใหญ่ สามัญ ประจํา ปี 2559 ณ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู จัน ทบุ รี จํา กั ด และหมู่ บ้ า นไร้ แ ผ่ น ดิ น อ.ขลุ ง
จ.จัน ทบุ รี ในวัน ที 9 - 10 ตุ ลาคม 2559 รั บ ทราบ
การเชื อมโยงธุ รกิ จระหว่างสมาชิ กชมรมฯ และรั บ
ทราบเรื องที ทีเจ้าหน้าทีสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด -
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อ่างทองแจ้งให้ทราบ
นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการ สสอป. วาระพิเศษ
วัน ที 20 กัน ยายน 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายก สสอป. นายวิรัต ชู จิต ต์ และคณะกรรมการดํา เนิ น การ พร้ อ มกั บเจ้า หน้ า ที ทํา การ
ประชุ ม ครังที 23 (วาระพิเ ศษ) ณ ห้อ งประชุ ม 601
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ทีประชุ มมี มติ ให้ข ยายการเปิ ดรั บสมาชิ ก
สสอป. จากทีรับสมัครทุกวันที 1 - 20 ของเดือน เป็ น
เปิ ดรับสมัครตังแต่วนั ที 1 - 30 หรื อ 31 ของทุกเดือน
ทังนี ศู นย์ประสานงานฯ ต้องโอนเงินค่ าสมัค ร ค่ า
บํา รุ ง และเงิ น สงเคราะห์ ล่วงหน้าให้แ ก่ ส มาคมฯ
ภายในวัน ที 5 ของเดื อนถัดไป หากวันที 5 ตรงกับ
วันหยุดให้โอนเงินในวันทํางานถัดไป ทังนี ให้มีผล
บังคับตังแต่เดือ นกันยายน 2559
สหกรณ์ ฯ บริ จ าคเงิ น เพื อการกุ ศล 4 ราย เป็ นเงิ น
2,000 บาท
วันที 5 สิ งหาคม 2559 สหกรณ์ฯ ร่ วมทําบุญ
ถวายผ้าพระกฐิ นพระราชทานร่ วมกับชุ มนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เพือนําไปถวาย ณ
วัดสร้ า งแข้ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี จํา นวน 500
บาท
วันที 5 สิ งหาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่ วมทําบุญ
ถวายผ้าพระกฐิ นพระราชทาน ประจํา ปี 2559 กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ทอด ณ วัดชนะสงคราม กรุ งเทพฯ
ร่ วมกับสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง 500 บาท
วันที 5 สิ งหาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่ วมทําบุญ
เลียงภัตราหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณรทีร่ วมปฏิบตั ิ
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ธรรมที วัด ช้ า ง (ช้ า งไห้ ) ต.บ้ า นแห อ .เมื อ ง
จ.อ่างทอง จํานวน 500 บาท
วันที 26 กัน ยายน 2559 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงินสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม “โครงการแด่น้อ ง โครงการ 2” เพื อช่ วยเหลือโรงเรี ยนบ้า นเปาปมดงยาง ต.นาพูน อ.วังชิ น จ.แพร่ ร่ วมกับสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู แพร่ จํากัด จํานวน 500 บาท
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที ร่ วมถวายพระพร
วันที 11 สิ งหาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย นายรวิพ งษ์ ศุ ภ ศรี กรรมการ นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู ้จดั การ นางสาวนุ ช นารถ แก้วนําเชื อ
เจ้าหน้าทีบัญชี นางสาวฐิ ติพร ควรบําเรอ เจ้าหน้าที
การเงิ น นางสาวดวงกมล แก้ วสุ กใส เจ้าหน้า ที ธุ รการ พร้ อ มด้วยเจ้าหน้า ทีสหภาพแรงงานฯ เข้า
ร่ วมพิธี วางพานพุ่ มเงิ น พานพุ่ มทอง ถวายพระพร
เนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ กิติ พระบรมราชิ นีน าถ ร่ วมกับ บริ ษ ัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ทีสโมสรพนักงาน (คลับเฮ้าท์)
นายก สสอป. พร้ อ มกั บ กรรมการฯ ร่ ว มมอบเงิ น
สงเคราะห์ แก่ทายาทสมาชิ ก 4 ราย ทีวาปี ปทุม
วันที 14 กัน ยายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาง
ลัด ดา ไชยสิ ท ธิ เหรั ญ ญิ ก และนายวิรั ต ชู จิ ต ต์
กรรมการฯ พร้อมกับนายเสรี ไชยปั ญหา ประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พย์วาปี ปทุม จํากัด นาย
สมหมาย โปรดเมธี รองประธานคนที 1 นายประวัติ
ขัน ชะพัฒน์ รองประธานคนที 2 นายเสนี ย์ ศรี สุนทร
ผู ้ จ ั ด การ พร้ อ มกั บ คณะกรรมการฯ สมาชิ ก
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เจ้า หน้า ทีสหกรณ์ ฯ และแขกผู ้มีเ กี ยรติ ได้ร่วมพิ ธี
มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ ทายาทสมาชิก สสอป. ของ
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์วาปี ปทุม จํา กัด
อ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม รวม 4 ราย เป็ นเงิ นรายละ 576,000 บาท ดังนี คือ
1. ทายาทนางหนู เ ลช ชัย แก้ ว อายุ 58 ปี
สมาชิ กรอบ 4/2558 เสี ยชี วติ เมือวัน ที 14 สิ งหาคม
2559 ด้วยโรคมะเร็ งปอด
2. ทายาทนายมงคล สื บสุ นทร อายุ 38 ปี
สมาชิ ก รอบ 5/2557 เสี ยชี วิต เมื อวัน ที 5 สิ ง หาคม
2559 เนืองจากอุบตั ิเหตุรถเฉี ยวชน

3. ทายาทนายชัช สอนวงษ์ อายุ 45 ปี สมาชิกรอบ 3/2558 เสี ยชี วติ เมือวัน ที 27 สิ งหาคม 2559
เนืองจากโรคแผลติดเชือ
4. ทายาทนายทองพูน ศรี เหล่าขาม อายุ 61
ปี สมาชิกรอบ 5/2557 เสี ยชี วติ เมือวัน ที 28 สิ งหาคม
2559 ด้วยโรคมะเร็ งตับ
นอกจากนัน ยังทําการจ่ายคืนเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า จํา นวน 4,000 บาท คื นให้แ ก่ ทายาทของ
นายอุ ดร จํา ปาเกตุ อายุ 58 ปี สมาชิ ก รอบ 9/2559
เสี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งตับในวันที 29 สิ งหาคม 2559
ซึ งเป็ นการเสี ยชีวติ ก่อนวันได้รับสิ ทธิ ในการได้รับ -
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เงินสงเคราะห์ในวันที 1 กันยายน 2559
ทังนี ก่ อนการมอบเงิน นายเสนีย์ ศรี สุนทร
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ ได้ก ล่ าวรายงานต่ อนายศรี โพธิ
วายุ พกั ตร์ นายก สสอป. ประธานในพิธี มอบเงิ น
สงเคราะห์ศพด้วย
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2559 สมาชิ กสหกรณ์ฯ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป. จํานวน 165 คน และ
สมัค รเข้าเป็ นสมาชิ ก ใหม่ ในเดื อ นกันยายน 2559
จํานวน 13 คน
ประธานฯ และรองประธานฝ่ ายการเงิน ร่ ว มการ
เสวนาทีกรุงเทพฯ
วันที 16 กัน ยายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ และนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
รองประธานฝ่ ายการเงิน เข้า ร่ วมเวทีเสวนาวิช าการ
“เดินเครื องยุทธศาสตร์ สู่ การปฎิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที สอง” ณ ห้ อ งประชุ ม สุ ธรรม อารี กุ ล
อาคารสารนิเ ทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขตบางเขน กรุ งเทพฯ
ก่ อ นเริ มการเสวนา สถาบัน วิช าการด้า น
สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ทาํ การมอบประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์
และสหกรณ์ ทีมีคุณค่ าแห่ งปี 2559 โดยมีนายอําพล
เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็ นประธานมอบ และกล่าว
ปาฐกถาพิเศษด้วย
กรรมการสหกรณ์ ฯ เยียมสมาชิ กทีโรงงานหนองแค
วันที 20 กัน ยายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นาย
เสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย หัวหน้า ฝ่ ายสิ น เชื อ นายพีระภัท ร
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ลอยละลิ ว และนายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการ
เดินทางไปพบกับสมาชิกสหกรณ์ฯ ทีร้านอาหารครัว
พรรณทิพย์ อ.หนองแค จ.สระบุรี การพบปะสมาชิ ก
ดังกล่าวจัดร่ วมกับสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมี
กรรมการฯ สององค์ก รไปพบสมาชิ ก 15 คน และ
สมาชิ กสององค์กรมาร่ วมพบปะกรรมการฯ 15 คน
การพบปะดังกล่าวเพือให้กรรมการทังสอง
องค์กรได้รับฟั งความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะของ
สมาชิ ก รวมทังกรรมการฯ สององค์กรได้ชีแจงผล
การดําเนิ นการของสององค์กร และตอบข้อ ซัก ถาม
ของสมาชิกทังสององค์กรด้วย
ประธานฯ และรองประธานฯ เข้ าร่ ว มการบรรยาย
พิเศษของประธาน ชสอ. ก่ อนการประชุ ม สอร.
วันที 21 สิ งหาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ และนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
รองประธานฝ่ ายการเงิ น เข้าร่ วมฟั งการบรรยาย
พิเศษ เรื อง “กลยุทธ์ และเทคนิ คการระดมเงิ นฝาก”
โดยมี ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กัด เป็ น
วิท ยากร ณ ห้ อ งประชุ ม 601 มหาวิ ท ยาลัย เนชั น
กรุ งเทพฯ
เนืองจากการบรรยายใช้เวลานาน ประธาน
สอร. ได้ยกเลิกการประชุ มประจําเดือนสิ งหาคมด้วย
กรรมการสหกรณ์ ฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ เยียมไข้
สมาชิ กป่ วย 8 ราย
วั น ที 11 สิ งหาคม 2559 นายลิ ขิ ต มีบ ํารุ ง
เหรัญญิก เดินทางไปเยียมไข้สมาชิ กป่ วย 2 ราย คือ
- นายสุ ริยา คลํามณี สมาชิ ก แผนกเซ็ นทรั ล
ซ่ อมบํารุ ง ทีบ้านพัก อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เนืองจาก
ประสบอุบตั ิเหตุทางรถยนต์
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- นายวี ระพล ฉํ าจิตร สมาชิ ก แผนกบอยเลอร์ เ ฮ้าท์ ที บ้า นพัก ต.โพสะ อ.เมื อ ง จ.อ่ างทอง
เนืองจากเป็ นไข้เลือดออก
วั น ที 16 สิ งหาคม 2559 นายลิ ขิ ต มี บาํ รุ ง
เหรัญญิก นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื อ
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ทําการเยียมไข้
นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง สมาชิ กแผนกบริ หาร (วิสโคส
ผลิ ต )ณ ที ทํ า การสหกรณ์ ฯ เนื องจากประสบอุบตั ิเหตุในขณะทํางาน
วั น ที 20 สิ งหาคม 2559 นายลิ ขิ ต มี บาํ รุ ง
เหรัญญิก และนายรวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการ เดินทาง
ไปเยียมสมาชิกป่ วย 2 ราย คือ
- นายคมสั นต์ สิ งห์ มี สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง
ผลิ ต ที บ้า นพัก ต.โรงช้ า ง อ.ป่ าโมก จ.อ่ า งทอง
เนืองจากมึนงง และลืนล้มในห้องนํา
- นายดํารงค์ บุญเขตร์ สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิต ที บ้านพัก ต.ป่ าโมก อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
เนืองจากเป็ นไข้หวัดใหญ่
วั น ที 23 สิ งหาคม 2559 นายลิ ขิ ต มี บาํ รุ ง
เหรั ญญิก นายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการ และ
นางสาวนุ ชนาถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้าทีบัญชี เดินทาง
ไปเยียมสมาชิกป่ วย 2 ราย คือ
- นายวริทธิธร บงกชเกิด สมาชิกแผนกอ๊อ กซิ ล ลารี ผลิ ต ณ บ้า นพัก ต.บางปลากด อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัด
- นายแก่ นกล้ า วงษ์ ศรี งาม สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิต ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมื อง จ.อ่างทอง
เนืองจากผ่าตัดทีหลัง
วัน ที 26 สิ งหาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายลิ ขิต มีบาํ รุ ง เหรั ญญิก
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และนายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการ เดิ นทางไป
เยี ยมนางสาวเนตรนิ ภ าพรรณ์ ทองอ่ อ น สมาชิ ก
แผนกห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเคมี ที บ้ า นพัก ต.ย่ า นซื อ
อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิ กป่ วยทัง
8 ราย สหกรณ์ ฯ ได้ทํา การซื อของเยี ยมไข้ใ ห้แ ก่
สมาชิ กทุกคน เป็ นเงินคนละ 300 บาท
หัวหน้ าฝ่ ายทัวไป มอบสมุดบัญชีเงินฝากให้ แก่สมาชิ ก
เนื องจากภรรยาคลอดบุตร จํานวน 2 ราย
วันที 17 สิ งหาคม 2559 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้า ฝ่ ายทัวไป ทํา การมอบสมุด เงิน ฝากออมทรัพย์พร้อมกับเงินฝาก จํานวน 500 บาท ให้แ ก่ น าย
เกรี ยงไกร สุ พรรณสาย สมาชิ ก แผนกอัลซิ ล ลารี ผลิต เนืองจากภรรยาคลอดบุตร
วันที 12 กันยายน 2559 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไปมอบสมุดเงินฝากออมทรัพย์พร้อม
กับเงินฝาก จํานวน 500 บาท ให้แ ก่ น ายสุ พจน์ สดแสงจันทร์ สมาชิกแผนกเวอร์ คชอพ เนื องจากภรรยา
คลอดบุตร
คณะกรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที สหกรณ์ ฯ ร่ ว มเป็ น
เจ้ าภาพสวดศพกรรมการสหกรณ์ ฯ
วัน ที 4 สิ ง หาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ว เฮีย ง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ นายสายัณห์ แผนประดิ ษฐ์ เลขานุ การ และนายณัฐภู มิ สุ วรรณวงศา
กรรมการ เป็ นตัว แทนของคณะกรรมการ และ
เจ้า หน้า ทีสหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ร่ วมเป็ นเจ้า ภาพฟั งพระสวด งานศพ
ของนางละออ แก้วสาระ กรรมการสหกรณ์ อ อม
ทรั พย์ออมทรัพย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
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ซึ งเสี ยชีวติ เพราะโรคติ ดเชื อในกระแสเลือ ด ณ วัดเซิ งหวาย ต.หัวไผ่ อ.เมื อ ง จ.อ่างทอง และมอบเงิ น
ช่วยทําบุญให้แก่ทายาท จํานวน 1,400 บาท
ทังนี กรรมการ และเจ้า หน้ า ทีสหกรณ์ ฯ
รวม 19 คน ได้ร่ วมกัน บริ จาคเงิ นเป็ นเจ้าภาพสวด
ศพ คนละ 100 บาท
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพบิด า - มารดาสมาชิก
วันที 10 กันยายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พั น ธ์ นายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทั ย
และนายรวิพงษ์ ศุ ภศรี กรรมการ ร่ วมเป็ น เจ้า ภาพ
ฟั งพระสวดงานศพมารดานายประสิ ทธิ นวนปลัง
สมาชิ กแผนกซี วลิ ณ วัดเกตุ (สายทอง) ต.สายทอง
อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทําบุญ 500 บาท

วันที 28 กันยายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุ พกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเป็ น เจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพ
บิ ด านางศศิ ธ ร วัน เพ็ ญ สมาชิ ก แผนกบริ หาร
(คอมพิ วเตอร์ ) ณ วัดพระศรี มหาธาตุ วรมหาวิหาร
แขวงอนุ สาวรี ย์ เขตบางเขน กรุ งเทพฯ พร้ อ มช่ วย
เงินทําบุญ 300 บาท
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เพื อนสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ทราบกัน ดี แ ล้วว่า
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) รับสมัครสมาชิก
ในปี 2558 โดยกํ าหนดอายุไ ม่ เกิน 58 ปี โดยผู ้ทีจะ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป. ได้ตอ้ งเกิ ดในปี พ.ศ.
2501 และ 2502 เท่า นัน นับถึ งวันนี จึงเหลือเวลาอีก
3 เดื อน คือ เดือนตุล าคม พฤศจิกายน และธันวาคม
2559 ที ผู้ ทีเกิ ด ในปี พ.ศ. 2501 และ พ.ศ. 2502 จะ
สมั ครเข้ าเป็ นสมาชิ ก สสอป. ได้ หากปี นี ท่ านหรื อ
บุคคลในครอบครัวของท่านมีอายุ 58 ปี ท่านจะต้อ ง
สมั ค รเข้ า เป็ นสมาชิ ก สสอป. ภายในวัน ที 30
ธันวาคม 2559 เท่า นัน เพราะตังแต่ วันที 1 มกราคม
2560 สสอป. จะเปิ ดรั บสมั ครผู้สมั ค รเข้ าเป็ นสมาชิ ก
โดยกําหนดอายุไว้ ไม่ เกิน 57 ปี ซึ งผูท้ ีจะสมัครเข้าเป็ น
สมาชิ กของ สสอป. จะต้ องเกิด ใน ปี พ.ศ. 2503 และ
2504 เท่ านั น
สํา หรั บ บุ ค คลที จะสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก
สสอป. ของศู น ย์ประสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรอยน จํากัด ได้ มี 2 ประเภท
คือ 1. สมาชิ กสหกรณ์ ฯ ได้แ ก่ พนัก งานของ
บริ ษ ทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) และบุ คคลที มี
คุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 31.
2. สมาชิ กสมทบของสหกรณ์ ฯ ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร และพี - น้อ งของสมาชิก บิดา มารดาของคู่สมรส พี - น้องของคู่สมรสของสมาชิ ก
อนึ ง ในกรณี ทีสมาชิ ก สหกรณ์ต้องการนํา
บิดา - มารดา คู่สมรส บุตร หรื อบุตรบุญธรรม พี น้อ งของสมาชิ กสหกรณ์ บิ ดา - มารดาของคู่สมรส
ของสมาชิ ก สหกรณ์ ที ไม่ ไ ด้เ ป็ นสมาชิ ก สมทบ
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สหกรณ์ฯ มาสมัค รเข้าเป็ นสมาชิก สสอป. สมาชิ ก
สหกรณ์ท่านนันต้องสมัค รเป็ นสมาชิ ก ของ สสอป.
ก่ อ น 1 รอบการสมัค รจึ ง จะสามารถนํ า บุ ค คล
ดังกล่าวมาสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ สสอป. ได้
ค่าใช้ จ่ายในการสมั ค ร ได้แ ก่ ค่าสมัคร 100
บาท ค่ าบํารุ ง ปี ละ 50 บาท และเงิ นสงเคราะห์จ่า ย
ล่วงหน้า ปี ละ 4,000 บาท พร้ อมกับใบสมัครทีระบุ
ชื อบุค คลที ได้รับผลประโยชน์ไ ว้ด้วย โดยผู ้สมัค ร
ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูส้ มัคร
และผู ้รับเงิ นสงเคราะห์ พร้ อ มกับใบรั บรองแพทย์
ของโรงพยาบาลรัฐ บาลทีมี อ ายุไม่เกิ น 30 วัน และ
ระบุวา่ ผูส้ มัครเป็ นผูท้ ีมีสุขภาพแข็งแรง
สสอป. เปิ ดรับสมัครสมาชิ กตังแต่ วันที 1 - 30
หรื อ 31 ของทุ ก เดื อน ใช้ เ วลาในการตรวจสอบ
คุณสมบัติส มาชิก 1 เดือน และสมาชิกจะได้รับสิ ทธิ
การคุม้ ครองในวันที 1 เวลา 09.00 น. ของเดือนที 3
ของการสมัค รเป็ นสมาชิ ก เช่ น สมั ค รเป็ นสมาชิ ก
เดื อนตุลาคม 2559 สมาชิ กจะได้ รับ สิ ทธิการคุ้มครอง
วันที 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป
กรณี ที สมาชิ ก สสอป. เ สี ยชี วิ ต ผู ้ รั บ
ผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก ที เสี ย ชี วิต จะได้รับ เงิ น
สงเคราะห์ศพ จํานวน 600,000 บาท โดย สสอป. จะ
หัก เงินสงเคราะห์ตามที พ.ร.บ.ฌาปนกิ จสงเคราะห์
พ.ศ. 2545 กําหนดให้หักได้ ร้ อ ยละ 4 เพือเป็ นค่ า
ดํา เนิ น งานของ สสอป. ร้ อ ยละ 3 จํานวน 18,000
บาท และเป็ นค่าดําเนิ นการของสหกรณ์ ฯ ร้ อยละ 1
จํานวน 6,000 บาท ผู้รับผลประโยชน์ ของสมาชิ กจะ
ได้ รับเงินจํานวน 576,000 บาท โดยสมาคม สสอป.
จะมอบเงิ น สงเคราะห์ ผ่ า นสหกรณ์ ฯ ต้ น สั ง กั ด
เท่านัน
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนตุ ลาคม 2559 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และท่ าน
ผูอ้ ่ านทุกท่านแล้วครับ
ขอเกษียณอายุก่อนกําหนดแล้ว สําหรับ คุ ณ
มยุ รี ดิ ฐ ภั กดี ช ล ขอให้ คุ ณติ มมี ค วามสุ ข หลัง การ
เกษี ย ณอายุ ต ลอดไปครั บ ***@@@*** ช่ ว งนี
เพือนๆ บอกว่า น้องเก๋ คุณสุ ดารัตน์ ม่ วงคง สวยวัน
สวยคื น เพื อนๆ ฝากถามว่า เมือไรจะมี ข่ า วดีเ สี ยที
ครับ ***@@@*** ขอแสดงความยินดีกบั คุ ณปรีช า
ฉิ ม พาลี ที ลู ก สะใภ้ไ ด้ ง านทํา ชั วคราวที สหภาพแรงงานไทยเรยอน เนื องจากเจ้า หน้าทีสหภาพฯ ลา
คลอดครั บ ***@@@*** กลับจากการเดิ น ทางไป
เที ยวประเทศสิ งคโปร์ แ ล้ว สํ า หรั บ คุ ณศรัณยพงศ์
กังขอนนอก ทริ ปนี เจ้าตัวบอกว่าประทับใจเป็ นอย่าง
มากเลยครับ ของฝากนะมี ไหมครั บ ***@@@***
สองหนุ่ มสาว (เหลื อ น้ อ ย) คุ ณยิ น ดี คุ ณ เฉลิ ม ศรี
กลันฉอ้อน ปั นจัก รยานออกกําลังกายไปถึงวัดจุฬามณี ระยะทาง 45 กม. ดีใจกับสองท่านด้วยครั บทียัง
สุ ขภาพแข็งแรงมากครับ ***@@@*** ห่างหายจาก
สหกรณ์ ฯ ไปนานสํ า หรั บ น้ อ งผึ ง คุ ณ ศรี ป ระภา
แสงสว่ าง ว่างๆ แวะมาเยียมกันทีสหกรณ์ฯ นะครั บ
พีๆ น้อ งๆ เขาคิ ดถึ งครั บ ***@@@*** โชคไม่ ดี
สําหรั บ คุ ณรวยรุ่ง ทวีคู ณ (ก้ อง สายแข็ง ) ถูก สุ น ัข
กัดเป็ นแผลหลายแห่ ง ขอให้หายเป็ นปกติ โดยเร็ ว
ครับ ***@@@***
เกิ ดวันที 1 ตุลาคม สําหรับน้องอ้อม คุณฐิ ต-ิ
พร ควรบํ าเรอ ขอให้ชี วิต มีแ ต่ ค วามสุ ข พบแต่ สิ ง
ดีๆ ในชี วิตตลอดไปครั บ ***@@@*** เกิ ดวันที 2
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ตุลาคม สําหรับ คุ ณชั ช ริ นทร์ ศิ ลป์ ประดิ ษฐ์ ขอให้
พบแต่ สิ งดี ๆ ในชี วิ ต คิ ด สิ งใดขอให้ ไ ด้ ส มใจ
ปรารถนาทุก ประการครั บ ***@@@*** เกิ ดวันที
19 ตุลาคม วันเดียวกันสําหรับ คุณศรีโพธิ วายุพักตร์
รองประธานฝ่ ายการเงิ น และ คุ ณจุ ฑ ารั ต น์ กลินจันทร์ ขอให้ทงสองท่
ั
านสุ ขภาพแข็งแรง มีความสุ ข
ตลอดไปครั บ ***@@@*** เกิ ด วัน ที 23 ตุ ล าคม
สํา หรั บ คุ ณนาถ มงคลหว้ า ขอให้ชี วิตมี ค วามสุ ข
และสมหวัง ในทุ ก สิ งที ปรารถนาตลอดไปครั บ
***@@@***
พบหน้าอดีตผูร้ ่ วมก่อตังสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด คุ ณเมตตา แต่ ง เครื อมาศ ที บิ กซี อ่ า งทอง พี ยัง สุ ข ภาพแข็ ง แรง
เ ห มื อ นเ ดิ ม ข อใ ห้ พี มี ค วา มสุ ข มาก นะ ครั บ
***@@@*** ปิ ดการขายรถจัก รยานยนต์ ให้พ่อค้า
นําแข็งจากจังหวัดปทุมธานี ไปอีก 1 คัน สําหรั บคุ ณ
สมศักดิ ทับไทย งานประจําก็ทาํ งานอดิเรกก็ ทาํ งาน
นีมีแต่รวยกับรวยครับ ***@@@*** ขอแสดงความ
เสี ยใจกับ คุณศศิธร วันเพ็ญ ทีสุ ญเสี ยคุณพ่อ ไปเมื อ
เร็ วๆ นี ครั บ ***@@@*** เช่ น เดี ยวกัน ขอแสดง
ความเสี ยใจกับ คุ ณ ภาดล ไชยรั ก ษ์ ที สู ญเสี ย
หลานจากโรคมะเร็ งไปในเวลาไล่ เ ลี ยกั น ครั บ
***@@@*** กลั บ จากการเดิ น ทางไปร่ วมงาน
ฌาปนกิ จศพพี เขยที สุ โขทัยมาแล้ว ขอแสดงความ
เสี ย ใจกั บ คุ ณปานแก้ ว บุ ญ สํ ารวย ด้ ว ย ครั บ
***@@@*** คอยดูระดับนําในแม่นาํ เจ้าพระยาทุก
วัน เพราะกลัวนําจะล้นท่ วมบ้าน คุ ณเพิ มพู ลพั ช ร์
จ๋ วงพานิช บอกว่าตอนนีแก่แล้วกลัวไม่มีแรงขนของ
หนีนาครั
ํ บ ***@@@*** เดิ นทางไปส่ งลู กชาย คุ ณ
พีระภัทร ลอยละลิว ไปสัมมนาทีญีปุ่ น 14 วัน งานนี
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แม่จนั คุณพยอม ลอยละลิว อย่าแอบร้ องไห้น ะครั บ
ทีลูกชายไปไกลและไปหลายวันครั บ ***@@@***
เดินทางไปทําบุ ญทีบ้านปั กษ์ใต้มาแล้ว สําหรั บ คุ ณ
พรใจ ศรีสุวรรณธนู เจ้าตัวบอกว่าขอเอาบุ ญมาฝาก
เพือนๆ ด้วยครับ ***@@@*** อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุ งสถานทีทํางานให้มี ความสวยงาม
และมี ค วามปลอดภั ย ในการทํา งาน งานนี ต้อ ง
ปรบมื อ ให้ ก ั บ คุ ณ สุ กั ญ ญา ศุ ภ ศิ ล ป์ เลยครั บ
นอกจากในทีทํางานแล้ว ยังมีก ารปลู กต้น ไม้บริ เวณ
ใกล้เ คี ยงกับที ทํางานอี ก ด้วยครั บ ***@@@*** มี
คนลืมโทรศัพท์ซัมซุงไว้ในตระกร้ ารถจักรยานต์ คุณ
สุ ริ น ทร์ สุ ขพั น ธ์ นํา ไปมอบไว้ใ ห้ ต ํา รวจที หน้ า
อําเภอป่ าโมกเรี ยบร้ อยแล้ว นับถือนําใจจริ ง ๆ ครั บ
***@@@*** มีอาการปวดท้องอย่างแรง จนอาเจียน
มึนศี รษะ หนาวสั น ต้องนอนโรงพยาบาลสองคื น
ตอนนี หายเป็ นปกติ แ ล้ว ขอให้คุ ณเพ็ ญศรี สิ น ธุ ประสิ ทธิ มี สุ ขภาพแข็งแรงไม่ เ จ็บป่ วยอี ก นะครั บ
***@@@*** ใช้เวลาว่างไปไหว้พระทีวัดเซิ งหวาย
คุ ณสามารถ ไชยเดช ประทับใจกับพระพุทธรู ปใน
โบสถ์ที สวยงามเป็ นอย่ างมากครั บ ***@@@***
ไปทํา บุ ญ วัน สารทไทยมาแล้ว สํ า หรั บ คุ ณทั ศ นี ย์
โมกขศั กดิ เจ้าตัวบอกว่าขอเอาบุญมาฝากกับทุกท่าน
ด้วยครั บ ***@@@*** ภาระกิ จในฐานะผู ้ช่ ว ยผู ้ใหญ่ บ้า น ทํา เอา คุ ณศิ ริศั กดิ ทรงวุ ฒิเ ลิ ศ ต้อ งไป
ประชุ มทีอําเภออยู่เ ป็ นประจํา คนดีมีฝี มื อ ก็อ ย่างนี
แหละครับ ***@@@*** หลังจากทีเข้าไปทํางาน
ในแผนกเดิ ม หลัง การเกษี ย ณอายุ ไ ด้ร ะยะหนึ ง
ตอนนีงานหมด คุณมงคล ดุษณีย์ มีเวลาว่างทีจะเป็ น
ตัวของตัวเองได้อี ก ครั งครั บ ***@@@*** นําเริ ม
เข้ามาท่วมบ้านแล้ว เพือนๆ คนไหนว่างไปช่ วยคุณ
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นก คุ ณวรวรรณ ขํ าศิ ริ ขนของหนี นาบ้
ํ างนะครั บ
***@@@*** สํ า หรั บ คุ ณสมปอง นาคกุญชร นํา
ไม่ ได้ท่วมบ้าน แต่ น ําฝนกําลังจะท่ วมแปลงผัก ที
ปลูกไว้ ทําให้ตอ้ งสู บนําออกจากสวนกันจ้าละหวัน
เลยครับ
ขอแสดงความยินดี กบั คุ ณพรรษพร แสงประพาฬ ที ข้าวโพดที ปลู ก ไว้มีผ ลผลิตขายได้แล้ว
งานนีมีเงินฝากสหกรณ์ ฯ เพิ มอีก หลายบาทครับผม
***@@@*** พาสามี ไปซื อของที เจเจมอลล์ สวน
จตุจกั ร ได้ข่าวว่า คุ ณดวงพร หิ รัญศุ ภโชติ กระเป๋ า
เ บาไ ปเ ลย ไ ม่ เ ป็ น ไ รค รั บ น าน ๆ ครั งค รั บ
***@@@*** ขอแสดงความยิ น ดี กั บ คุ ณ นํ าอ้ อ ย
อุ่น จิต ที คลอดน้อ งชายให้กบั น้อ งนาโน และน้อ ง
นานา ไปเมื อเร็ ว ๆ นี ***@@@*** ยัง มาทํา งาน
อย่างสมําเสมอ สําหรับ คุ ณดนัย อินทะราช ขอเป็ น
กํ า ลั ง ใจให้ สํ า หรั บ ภารกิ จ ที ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบกั บ
ครอบครั ว สู ้ ๆ นะครั บ ***@@@*** วัน ที 30
ตุลาคม ขอเชิญสมาชิ กทุกท่านเข้าร่ วมการเดิน - ปั น
วัน ออมแห่ ง ชาติ ที จ.ปทุมธานี โดยพร้ อ มเพียงกัน
ค รั บ แ จ้ ง ชื อ ไ ด้ ต ั ง แ ต่ บั ด นี เ ป็ น ต้ น ไ ป ค รั บ
***@@@*** สหกรณ์ ออมทรั พย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด กําหนดจัดอบรมสมาชิ ก รุ่ นที 2
ใน วั น ที 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 ที สตาร์ เ วลล์ การ์ เ ด้ น ท์ โ ฮม รี สอร์ อํา เภอวัง นํ าเขี ย ว จัง หวัด
นครราชสี มา โดยจะให้สิทธิ สมาชิกทียังทํางานอยู่ลง
ชือเข้าร่ วมการอบรมก่ อน หลังจากนันจะรั บสมาชิ ก
แผนกพ้น สภาพการเป็ นพนัก งาน เข้า อบรมเสริ ม
ครับ แจ้งชื อได้ทีสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เลย
ครั บ ***@@@*** พบกัน ฉบั บ หน้ า ***@@@***
สวัสดีค รับ ***@@@***
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รายงานกิจการประจําเดือน กันยายน 2559 (MONTHLY REPORTS SEPTEMBER 2016)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรั พย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม - กันยายน 2559 Revenues from January - September 2016
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - กันยายน 2559 Expenses from January - September 2016
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,204 คน Pr
333,848,930.00 บาท Baht
10,266,896.13 บาท Baht
4,240,361.63 บาท Baht
4,642,853.75 บาท Baht
9,864,404.01 บาท Baht
110,149,029.11 บาท Baht
1,795,322.06 บาท Baht
2,288,960.81 บาท Baht
109,655,390.36 บาท Baht
6,178,800.00 บาท Baht
427,540.57 บาท Baht
199,240.57 บาท Baht
6,407,100.00 บาท Baht
28,213,469.18 บาท Baht
802,021.01 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

29,491,972.03 บาท Baht
89,657,917.27 บาท Baht
305,085,551.41 บาท Baht
38,475,600.00 บาท Baht
33,529,115.75 บาท Baht
310,032,035.66 บาท Baht
34,698,342.47 บาท Baht
12,704,110.00 บาท Baht
17,748,737.08 บาท Baht
4,638,349.48 บาท Baht
13,110,387.60 บาท Baht



ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 31

16

ฉบับที่ 337 ประจําเดือน ตุลาคม 2559

สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ให้แก่นางศิริอร สอ้านวงศ์
จํานวน 10,000 บาท
เนื องจากป่ วยเป็ นโรคมะเร็ง (9 ก.ย. 59)

สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ให้แก่นางสาวเนตรนิ ภาพรรณ์ ทองอ่อน
จํานวน 10,000 บาท
เนื องจากป่ วยเป็ นโรคมะเร็ง (10 ก.ย. 59)

นายศรีโพธิ วายุพกั ตร์ นายก สสอป. ร่วมงาน
วันครบรอบ 60 ปี การก่อตังสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ ทหารเรือ จํากัด (9 ก.ย. 59)

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

นายศรีโพธิ วายุพกั ตร์ นายก สสอป. นางลัดดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก และนายวิรัต ชูจติ ต์ กรรมการฯ
พร้อมกับคณะกรรมการ สอ.วาปี ปทุม จํากัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิกที เสียชีวิต รวม 4 ราย
รายละ 576,000 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 2,304,000 บาท (14 ก.ย. 59)

