
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. ปฏิบัติงานที่สมาคมฯ และเดินทางไป

มอบเงิน 600,000 บาท ที่ อ. หนองแซง จ. สระบุรี 

วันที่  11 กรกฎาคม 2561  นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ 

นายชัชวาลย ทองนุช ประธานสหกรณออมทรัพย

พนักงานบริษัทรอยัลปอรซเลน จํากัด รวมกันมอบ

เงินสงเคราะหศพ จํานวน 600,000 บาท (หกแสน

บาทถวน) ใหแกผู รับเงินสงเคราะหของนางสาว       

สุปราณี อนุพันธ สมาชิก สสอป. เลขที่ 550623 ซึ่ง

เสียชีวิตในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 โดยทําพิธีมอบ

เงินสงเคราะหใหในงานฌาปนกิจศพนางสาวสุปราณี 

อนุพันธ ณ วัดเขาดิน บานหนองดอน ต. มวงหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ. หนองแซง จ. สระบุรี อน่ึง กอนการเดินทางไปทํา

พิธีมอบเงินสงเคราะหศพ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

นายก สสอป. ไดเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ ณ ที่ทําการ

สมาคมฯ อาคารสํานักงานชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 

กรรมการฯ รวมมอบเช็คเงินสนับสนุนโครงการของ

โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําป 2561 

วันที่  16 กรกฎาคม 2561  นายวิโรจน   

แจมแจง กรรมการเขตพ้ืนที่สหกรณสมาชิก ชสอ. 

ภาคกลาง (ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย

สหภาพแรงงานไทยคารบอนแบล็ค จํากัด) นายลิขิต 

มีบํารุง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

รองประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายประชาสัมพันธ และนางสาวณัฐริญา 

อนุสิ กรรมการฯ รวมกันทําการมอบเช็คเงินสนับสนุน

โครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจําป 2561 จํานวน 11,200 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่ง

พันสองรอยบาทถวน) ใหแกนายปญญา ลาวัลย 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลยอุปถัมป)     

ต.จรเขรอง อ.ไชโย จ. อางทอง โดยเงินสนับสนุน

ดังกลาวไดรับจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด 

(อานตอหนา 3) 

 

ปท่ี 33 ฉบับที่ 359 ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ    
 นายมานะกูล พรรณเรณู  

กองบรรณาธิการ 
 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร   นายเฉลย ชมบุหรั่น  

 นายสุทัศน เอ่ียมแสง    น.ส.พรรษพร แสงประพาฬ 

 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา 

 นายวิรัต ชูจิตต           นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว 

 นายไชยพันธน ทรพัยสุทธิ 

       อารดเวิรค   นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บังคมบาทแมหลวงของปวงราษฎร 
ประชาชาติช่ืนชมสมสมัย 

พระคุณแมช่ืนฉํ่านํ้าพระทัย 
ทรงมีใหทุกคนบนแผนดิน 

จากวันเกายาวนานผานฉนํา 
พระทรงธรรมครองไทยไปท่ัวถ่ิน 

หยาดเสโทแดไทยท่ีไหลริน 
ธรณินจารึกผนึกนาน 

ยางพระบาทเสด็จไปใตจรดเหนือ 
ธ ทรงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขศานต 
เพิ่มขอมูลศูนยกลางสรางโครงการ 

คือตนธารเรงรัดพัฒนา 

เม่ือสิบสองสิงหาเวียนมาถึง 
นอมคํานึงรมบุญอุนเกศา 

ไทยเปนไทยเพราะเหตุพระเมตตา 
ปรารถนาขอพระองคทรงพระเจริญ 

ประพันธโดย : นายโสภณ เปยสนทิ 

ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃªǾ ·Õè 36 (¾.È.2561) 

นายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร  รองประธานฝายการเงิน 

นายมานะกูล  พรรณเรณู  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ  เลขานุการ 

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ เหรัญญิก 

นายเฉลย ชมบุหรั่น กรรมการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา อนุสิ กรรมการ 

นายพงษศักดิ์ คงมี กรรมการ 

 
à¨�ÒË¹�Ò·ÕèÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�Ï 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเช้ือ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน 
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กรรมการฯ รวมมอบเช็คเงินสนับสนุนโครงการของ

โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป 2561 

(ตอจากหนา 1) 

ซึ่งทําการมอบใหแกโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 โรงเรียน 

อนึ่ ง  สหกรณฯ  เปนผูป ระสานงานให

โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลยอุปถัมป)  เปนผู เสนอ

โครงการกิจกรรมรานสหกรณโรงเรียนเพ่ือขอรับทุน

สนับสนันจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย จํากัด ผาน “เขตพ้ืนที่สหกรณสมาชิก ชสอ. ภาค

กลาง”  

นายก สสอป.และเจาหนาที่สมาคม ศึกษาดูงาน

ระบบโปรแกรมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

ว ันที ่ 21  มิถ ุนายน 2561  นายศรีโพ ธ์ิ 

วาย ุพ ักตร  นายกสมาคมฌาปนกิจส งเคราะห

สมาช ิกสหกรณออมทรัพย สถานประกอบการ 

(สสอป.) นางลัดดา กระดานพล อุปนายกคนที่ 1 

นายตวงสิทธ์ิ สุมนรัตนชัย และนางสาวกันยารัตน 

ภิล ัยวรรณ เจาหน าที ่สมาคมฯ พรอมกับนายก

สมาคมฯ กรรมการฯ และเจาหนาที่สมาคม สสอ.

รท., สสอร., สสอท. และ สสอต. เดินทางไปศึกษา

ดูงานการใชโปรแกรมบริหารงานสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหที ่บริษัท โซแอท โซลูชั ่น จํากัด เลขที่ 

165/57 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย  เขต

บางเขน กรุงเทพฯ 

การศึกษาดูง านการใชโปรแกรมระบบ

บริหารงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหดังกลาวมี

วัตถุประสงคเพ่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบ

โปรแกรมบริหารงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ 5 

สมาคมฯ ใชอยูในปจจุบัน เพื่อเปนขอมูลในการ

พิจารณาปรับใชงานในอนาคตของ 5 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหตอไป 

นายก สสอป. รวมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง

กูร (รัชกาลที่ 10) 

วันที่  22  มิถุนายน 2561  นายศรี โพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) 

พรอมกับ นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห 7 กลุมวิชาชีพ โดยการนําของ 

ด ร .ก ก  ดอนสํ า ราญ นายกสมา คมฌาปนกิ จ

สงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย เขารวมบันทึกเทปถวายพระ

พรสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรา งกู ร  เ นื่ อ ง ในว โรกาสวั น เ ฉลิมพร ะ

ชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานี

วิทยุ โทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง NBT ถนน

วิภาวดี กรุงเทพฯ 

ประธานสันนิบาตจังหวัดอางทอง เขารวมการ

ประชุมกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ที่

นครนายก 

  วันที่  25  มิถุนายน 2561  นายศรี โพธิ์ 

วายุพักตร ประธานสันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง

เขารวม “การประชุมหารือแนวทางการดําเนินงาน

ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย” ณ โรงแรม  

สีดา รีสอรท อ. เมือง จ. นครนายก โดยมีนายเอนก 

นาคดิลก รองประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณฯ 

ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

การประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเปด

โอกาสใหผูเขารวมการประชุม ซ่ึงไดแก ประธาน

สันนิบาตสหกรณจังหวัดและสหกรณจังหวัดในภาค

กลาง รวม 8 จังหวัด ไดแสดงความคิดเห็นตอการ

ดํ า เนิน งานของสั น นิบาตสหกรณ จั งหวัดแล ะ 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมทั้งเร่ืองอื่นๆ 
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ที่เก่ียวของ ซ่ึงผู เขารวมการประชุมไดแสดงความ

คิดเห็นอยางกวางขวาง 

ประธานสันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทองและ

กรรมการฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดศพมารดา ผอ.

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ที่อําเภอปาโมก 

วันที่  25  มิถุนายน 2561  นายศรีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร ประธานสันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง 

และ นายสุรสิงห บงกชเกิด กรรมการฯ เดินทางไป

เปนเจาภาพฟงพระสวดศพมารดานายวิชิต นวลชื่น 

ผู อํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

(สสท.) ที่วัดพิจารณโสภณ ต. โผงเผง อ. ปาโมก     

จ. อางทอง 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เขารวมการประชุม

ใหญสหกรณออมทรัพยฯ ที่ชลบุรี 

  วันที่  26  มิถุนายน 2561  นายศรีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ

ออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และนายวิรัต      

ชูจิตต กรรมการฯ เดินทางไปรวมการประชุมใหญ 

สามัญประจําป 2560 สหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงงานเอสโซแหงประเทศไทย จํากัด เลขที่ 118 

ถนนสุขาภิบาล 7 หมูที่ 2 ต. ทุงสุขลา อ. ศรีราชา    

จ.ชลบุ รี  โดยมีนายธวัชชัย  อาจวิชัย  ประธาน

กรรมการสหกรณฯ และกรรมการสหกรณฯ ใหการ

ตอนรับ 

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายกสมาคมฯ ได

บรรยาย เร่ือง “การสมัครเปนสมาชิก สสอป.” ให

สมาชิกที่เขารวมการประชุมใหญรับฟง พรอมกับมอบ

นาฬิกาปลุกตราสมาคมฯ จํานวน 9 เรือน ใหแก

สมาชิกที่มารวมการประชุมใหญดวย ณ วันที่  31 

มีนาคม 2561 สหกรณฯ มีสมาชิก 305 คน สมาชิก

สสอป. 45 คน มีทุนเรือนหุน 109.02 ลานบาท ทุน

สํารอง 2.88 ลานบาท ทุนสํารองตามขอบังคับฯ 

466,707.25 บาท เงินฝากสหกรณอื่น 23 ลานบาท 

เงินใหกูแกสมาชิก 71.88 ลานบาท รวมสินทรัพย 

117.16 ลานบาท กําไรสุทธิประจําป 2560 จํานวน 

4,714,849.99 บาท ที่ประชุมใหญมีมติอนุมัติจายเงิน

ปนผลรอยละ 3.30 เงินเฉลี่ยคืนรอยละ 11 

นายก สส.ชสอ.เปนเจาภาพฟงพระสวดศพมารดา 

ผอ.สันนิบาตสหกรณฯ ที่อําเภอปาโมก 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดร.กก ดอนสําราญ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

พรอมคณะ 5 คน และนายศรีโพธ์ิ วายุพักตร นายก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย

สถานประกอบการ (สสอป.) เดินทางไปเปนเจาภาพ

ฟ งพระสวดศพมารดาขอ งนายวิ ชิ ต  นวลชื่ น 

ผูอํานวยการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

(สสท.) ที่วัดพิจารณโสภณ ต.โผงเผง อ. ปาโมก      

จ. อางทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. ทําการมอบเงินสงเคราะหใหแกผูรับ

เงินสงเคราะหของสมาชิก  สสอป.ที่ เสี ยชีวิต 

600,000 บาท 

  วันที ่ 28  ม ิถ ุนายน 2561  นายศรีโพ ธ์ิ 

วาย ุพ ักตร  นายกสมาคมฌาปนกิจส งเคราะห

สมาช ิกสหกรณออมทรัพย สถ านประกอบการ 
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(สสอป.) และ นายประวร มาดี ผูช วยเลขานุการ 

และนายช ัชวาลย  ทองน ุช  ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยพนักงานรอยัลปอรซเลน จํากัด 

รวมกันทําพิธีมอบเงินสงเคราะห จํานวน 600,000 

บาท (หกแสนบาทถวน) ใหแกภรรยาและบุตรของ

นายปรีชา ประดิษฐรา สมาชิก สสอป. สังกัดศูนย

ประสานงานสหกรณออมทรัพยพนักงานรอยัลปอร

ซเลน จํากัด ซึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแส

เลือด โดยมอบใหในพิธีฌาปนกิจศพ ที่วัดแกงคอย 

อ. แกงคอย จ. สระบุรี 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เขารวมการประชุม

คณะกรรมการ สสอป. ประจําเดือนมิถุนายน 2561 

ว ันที ่ 1 กรกฎาคม 2561  นายศรีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพย สถานประกอบการ (สสอป.) 

และ นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ พรอมกับกรรมการ

สมาคมและเจาหนาที่สมาคมฯ เขารวมการประชุม

คณะสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยสถานประกอบการ ชุดที ่ 4 ครั้งที ่ 15 

ประจําเดือนมิถุนายน 2561 ณ หองประชุม 301 

อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด จ. นนทบุร ี โดยมี นายศรีโพธิ์ วาย ุพักตร 

นายกสมาคมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ สมาคมฯ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 

14 ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 

- ติดตามเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่

แลว รวม 27 เร่ือง 

- รับทราบจํานวนสมาชิก สสอป. 5,881 

คนจํานวนศูนยประสานงาน 65 ศูนยประสานงาน 

- รับทราบจํานวนสมาชิก 3 สมาคมฯ ไดแก 

สสอ.รท. (ราชการไทย) จํานวน 25,814 คน สสอร.

(รัฐวิสาหกิจไทย) จํานวน 19,768 คน และ สสอป.

จํานวน 5,881 คน 

- รับทราบผลการตรวจสอบกิจการสมาคมฯ 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 ของผูตรวจสอบบัญชี 

- รับทราบการจายเงินสงเคราะหแกผูรับ

ผลประโยชนในเดือนมิถุนายน 2561 รวม 2 ราย 

- ร ับ ท ร า บ ฐ า น ะ ก า ร เ ง ิน ส ม า ค ม ฯ 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 

- ม ีม ต ิจ า ย เ ง ิน ส ง เค ร าะห ใ ห แ ก ผู ร ับ

ผลประโยชนของสมาชิกสสอป. ที่เสียชีวิต 9 ราย 

- ร ับทราบรายชื ่อสมาชิกสมาคมฯ รอบ 

5/2561 (สมัครเด ือนมีนาคม 2561 ได ร ับการ

คุมครองวันที่ 1 พฤษภาคม 2561) จํานวนสมาชิก 

53 คน (21 ศูนยประสานงาน) 

- ร ับทราบรายชื ่อสมาชิกสมาคมฯ รอบ 

6/2561 (สมัครเดือนเมษายน 2561 ได ร ับการ

คุมครองวันที่ 1 มิถุนายน 2561) จํานวนสมาชิก 29 

คน (14 ศูนยประสานงาน) 

- อนุมัติการรับสมัครสมาชิก รอบ 7/2561 

(สมัครเปนสมาชิก 43 คน (16 ศูนยประสานงาน) 

- ที่ประชุมมีมติรับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ 

อายุไม เ กิน 60 ป ตั้งแตวันที่  1 สิงหาคม - 31 

ตุลาคม 2561 โดยผูสมัครตองมีคุณสมบัติและชําระ

คาใชจายเชนเดียวกับการสมัครเปนสมาชิกรอบปกติ 

คณะกรรมการอํานวยการอบรมสมาชิกใหมและ

ประชุมประจําเดือนกรกฎาคม 2561 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการ

อํานวยการ สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จํากัด ประกอบดวย นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วาย ุพ ักตร รอง

ประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ นายสาย ัณห แผน
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ประดิษฐ  เลขาน ุการ และนายกฤษณช ัย ส ินธุ

ประสิทธิ์ เหรัญญิก พรอมดวยนางเกษมศรี เมฆ

หมอก ผูจัดการ ทําการอบรมสมาชิกใหมสหกรณฯ 

รวม 7 คน ณ หองประชุมสหภาพแรงงานไทยเร

ยอน ทั ้งนี้ สหกรณฯ ได มอบหมอนตราสหกรณ

ใหแกสมาชิกที่เขารวมการอบรมดวย 

ห ล ัง จ า ก ก า ร อ บ ร ม ส ม า ช ิก ใ ห ม 

คณะกรรมการอํานวยการและผู จัดการไดทําการ

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 36 คร้ังที่ 7 

โดยมีนายลิขิต มีบํารุง เปนประธานในที่ประชุม 

ที ่ประชุมมีมต ิรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 36 คร้ังที่ 6 วันที่ 

12 มิถุนายน 2561 ติดตามผลการประชุมคราวกอน 

4 เร่ือง มีมติไมซื้อสลาก ธกส. ซึ่งครบกําหนดฝาก

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จํานวน 5 ลานบาท 

โดยใหนําไปหาทางลงทุนดานอื่นแทน พิจารณาทํา

การแกไขระเบียบสหกรณฯ วาดวย การใชทุนเพื่อ

สาธารณประโยชน และแกไขระเบียบสหกรณฯ วา

ดวยทุนสวัสดิการของสมาชิก โดยจะตองนําระเบียบ

สหกรณฯ ที่คณะกรรมการอํานวยการเสนอแกไขไป

ใหที ่ประช ุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ทําการ

อนุมัติกอนประกาศใชตอไป 

ประธานสันนิบาตจังหวัดอางทองเขารวมโครงการ

สัมมนาสันนิบาตสหกรณจังหวัด ที่กรุงเทพฯ 

วันที่  12 กรกฎาคม 2561  นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร ประธานสันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง 

(รองประธานฝายการเงิน สหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จํากัด) และนายสุรสิงห บงกชเกิด 

กรรมการสันนิบาต จังหวัดอ างทอง (เห รัญญิก 

สหกรณบริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด) เขา

รวมโครงการสัมมนาสันนิบาตสหกรณจังหวัด และ

โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Asia 

Pacific Regional Seminar) หัวขอ “สินคาสหกรณ

อาเซียน...กาวไกลสูตลาดสากล” เน่ืองในโอกาสเฉลิม

ฉลองครบรอบ 50 ป สันนิบาตสหกรณแหงประเทศ

ไทย และเฉลิมฉลองวันสหกรณสากล ประจําป 2561 

ณ ศูนยการประชุมรัชนีแจมจํารัส สันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย จํากัด ถนนพิชัย แขวงนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่  13 กรกฎาคม 2561 เขารวมการ

ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู

ตรวจสอบกิจการ ของสันนิบาตสหกรณฯ และ

สันนิบาตสหกรณจังหวัด 32 จังหวัด ณ หองภานุมาศ 

โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ โดยมีนายมงคลัตถ   

พุกะนัดด ประธานสันนิบาตสหกรณฯ เปนประธาน

พิธีเปดและประธานในที่ประชุม พรอมกับไดรับเกียรติ

จาก นายอํานาจ อัตถโกวิทยวงศ ผูเชี่ยวชาญกรม

สง เสริมสหกรณเขารวมประชุม และมีประธาน

สันนิบาตจังหวัดทั้ง 32 จังหวัดรวมแสดงความคิดเห็น

เร่ืองการจัดทํางบฯ เพ่ือพัฒนาขบวนการสหกรณ ป 

2562 พรอมมอบวฒุิบัตรแกสันนิบาตสหกรณจังหวัด 

32 จังหวัด ที่จัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัดแลวเสร็จ 

ทั้งน้ี เพื่อใหสันนิบาตสหกรณจังหวัดทําหนาที่ดูแล 

ชวยเหลือ และใหการอบรมแกสหกรณในแตละ

จังหวัดตอไป 
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รองประธานฝายประชาสัมพันธเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริหาร สอร.ที่กรุงเทพฯ  

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ เขารวม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธสหกรณออม

ทรัพยผูใชแรงงาน (สอร.)  ณ หองประชุมชั้น 4 

อาคาร 18 อาคารสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จํากัด เพ่ือทําการ

จัดสรรตําแหนงคณะกรรมการบริหาร สอร. หลังจาก

ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสหพันธสหกรณ 

ออมทรัพยผูใชแรงงาน (สอร.) 

ร อ งป ร ะธ าน ฝ าย ก า ร เ งิ น เ ข า ร ว ม ป ร ะชุ ม

ประจําเดือนคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัด

อางทอง 

วันที่  17 กรกฎาคม 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ จังหวัด

อางทอง ชุดที่ 1 คร้ังที่ 17 ประจําเดือนกรกฎาคม 

2561 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณการเกษตร

ไชโย จํากัด อ. ไชโย จ. อางทอง โดยมีนายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร ประธานสันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง

ทําหนาที่ประธานในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง ชุดที่ 

1 คร้ังที่ 16 ประจําเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2561 

วันจันทรที ่18 มิถุนายน 2561 

- มีมติรับรองรายรับ - รายจายสันนิบาต

สหกรณจังหวัดอางทอง ประจําเดือนมิถุนายน 2561 

โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนพฤษภาคม 2561 

จํานวน 9,108.88 บาท ไมมีรายรับ รายจาย 2,782.00 

บาท คงเหลือเงินยกไปเดือนกรกฎาคม 2561 จํานวน 

6,326.88 บาท (เงินในธนาคาร 4,108.88 บาท 

เงินสดในมือ 2,218.00 บาท) 

- ติดตามผลการประชุมคราวกอน 2 เร่ือง 

- มีมติใหจัดการอบรมใหแกกรรมการฯ และ

เจาหนาที่สหกรณฯ ในจังหวัดอางทอง ในวันที่ 6 

กันยายน 2561 โดยขอทุนสนับสนุนการจัดอบรมจาก

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เร่ือง “กฎหมาย

สินเชื่อและเทคนิคการติดตามหนี้” ซึ่งเปนหลักสูตรที่

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จัดใหแกสมาชิกใน

วันที ่25 - 26 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมสีดา รีสอรท 

อ. เมือง จ. นครนายก ทั้งน้ี ที่ประชุมมีมติลดวันใน

การจัดอบรมเหลือ 1 วัน 

รองประธานฝายการเงินและผูจัดการเขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

วันที ่ 17 กรกฎาคม 2561  นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนางเกษม

ศร ีเ มฆห มอก  ผู จ ัด กา ร เ ข า ร วม ก ารป ระช ุม

คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

ครั้งที่ 10/2561ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณ

จังหวัดอางทอง โดยมีนายมานะกูล พรรณเรณู 

ประธานชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

คร้ังที่ 9/2561 วันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561 

- มีมติรับรองรายรับ - รายจ ายชมรมฯ 

ประจําเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีเงินคงเหลือยกมา

จากเดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 120,863.23 

บาท ไมมีรายรับ รายจาย 750 บาท เงินคงเหลือยก

ไปเดือนกรกฎาคม 2561 จํานวน 120,113.23 บาท 

- ต ิด ต ามผลก ารประช ุม  2  เ รื ่อ ง  ค ือ 

ติดตามการคางเงินคาบํารุงสมาชิกที่ขาดการติดตอ

ก ับชมรม 1  ราย  และกําหนดราย ละเอ ียด ใน

การศึกษาดูงานและการจัดการประชุมใหญ สามัญ
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ประจําป 2560 ในวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2561 ที่

จังหวัดนครราชสีมา 

- รับทราบการเชื ่อมโยงธุรกิจของสมาชิก

ชมรมฯ 2 ราย คือการนําเงินไปฝากระหวางสหกรณ 

กรรมการฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 4 ราย 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานฯ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธาน

ฝ ายประชาส ัมพ ันธ  และนายสมยศ น ันตาว ัง 

กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนายรวยรุง ทวีคูณ  

(ซ ีวิล ) ที ่โรงพยาบาลอางทองเวชการ อ . เม ือง

อางทอง จ. อางทอง เน่ืองจากทองเสีย 

  ว ันที ่ 14 กรกฎาคม 2561 นายลิขิต มี

บํ า ร ุง  ป ระ ธ านฯ  แ ล ะนาย ส ม ย ศ  น ัน ต า ว ัง 

กรรมการฯ  เ ด ินทาง ไป เ ยี ่ย มไข นาย จํา เน ีย ร        

ศรีวัฒนาธรรม (สป นนิ ่ง  ผล ิต)  ที ่โ รงพยาบาล

อ างทองเ วชการ อ . เม ืองอ างทอง  จ .อ างทอง 

เน่ืองจากเสนเลือดหัวใจตีบ 

  ว ันที ่ 17  กรกฎาคม 2561  นายล ิข ิต       

มีบํารุง ประธานฯ นายกฤษณช ัย สินธุประสิทธิ์ 

เหรัญญิก นายสุทัศน เอี่ยมแสง หัวหนาฝายสินเชื่อ 

นายวิรัต   ชูจิตต นายสมยศ นันตาวัง นายพีระภัทร 

ลอยละลิ่ว และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่

ธุรการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกปวย 2 ราย คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นายณัฐเวศ อวมรอต สมาชิกแผนกอินทรู

เมนท ที่โรงพยาบาลอางทอง เน่ืองจากตอมลูกหมาก

อักเสบ 

- นายปภาวิน อัฐมาภรณ สมาชิกแผนกเอ็น

วีโรนเมนท คอนโทล ที่โรงพยาบาลอางทอง เน่ืองจาก

ประสบอุบัติเหตุในขณะทํางาน 

อน่ึง ในการเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกปวยทั้ง 4 

ราย สหกรณฯ ไดทําการมอบของเยี่ยมไขมูลคา 300 

บาท ใหสมาชิกทุกคนดวย 

สหกรณฯ จัดโครงการจําหนายสินคาราคาประหยัด 

วันที่  21 กรกฎาคม 2561 สหกรณออม

ทรัพยฯ ไดจัดโครงการสินคาราคาประหยัด โดยมี

สินคาจากกลุมเกษตรกร และสมาชิกสหกรณฯ นํามา

จําหนายในราคาที่ประหยัดเพื่อใหสมาชิกของสหกรณ

มีรายไดที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงจัดจําหนายในบริเวณลานจอดรถ

ชั้นลาง บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ต. โพสะ 

อ. เมืองอางทอง จ. อางทอง โดยมีสมาชิกสหกรณฯ 

และ บุคคลภายนอกนําสินคามาจําหนายและไดรับ

การสนับสนุนจากสมาชิกสหกรณ และบุคคลทั่วไป

ตามสมควร 

กรรมการฯ เขารวมการแขงขันจักรยาน คร้ังที่ 2 

ประจําป 2561 รวมกับสโมสรโรตารีอางทอง 

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 นายกฤษณชัย 

สินธุ ประสิทธิ์  เห รัญญิ ก และนายวิ รั ต  ชู จิต ต 

กรรมการฯ เขารวมการแขงขันจักรยาน “โรตารี

อางทองไซคลิ้งชาเลนจ” คร้ังที่ 2 ประจําป 2561 โดย

มีจุดปลอยตัว ณ วัดมวง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 

เวลา 06.00 น. เปนตนไป และสนับสนุนบัตรวีไอพี 

จํานวน 1 ใบๆ ละ 1,000 บาท เพ่ือสมทบทุนจัดซื้อ

อุปกรณทางการแพทยใหกับโรงพยาบาลในจังหวัด

อางทอง และกิจกรรมพัฒนาผูนําเยาวชน สงเสริมการ

เรียนรูภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน 



มีความสุขนะครับ  9 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  33 
 

ฉบับที ่359 ประจําเดอืน สิงหาคม 2561 

 
ผูจัดการฯ เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป 

2560 สกก. ผูเลี้ยงและคาสัตวอางทอง จํากัด 

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผู จัดการ เขารวมประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2560 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณ

การเกษตรผูเลี้ยงและคาสัตวอางทอง จํากัด เวลา 

10.00 น .  โดย มีนาย วีระ โสตรโยม  ประธาน

กรรมการฯ เปนผูดําเนินการประชุม มีระเบียบวาระ

การประชุมทั้งสิ้น 13 วาระ สหกรณฯ มีจํานวน

สมาชิก 904 คน สมาชิกสมทบ 3 คน ทุนเรือนหุน 

3,982,170.00 บาท กําไรสุทธิ 432,065.45 บาท

ลดลงจากป 2560 จํานวน 133,380.02 บาท จายเงิน

ปนผล 2.50 เฉลี่ยคืน 0.50  มีการเลือกตั้งกรรมการ

ใหมจํานวน 7 คน มีการแกไขขอบังคับสหกรณ เร่ือง 

คาบํารุงสันนิบาตฯ เร่ืองคุณสมบัติสมาชิกสมทบ และ

ผูตรวจสอบกิจการ 

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดศพบิดา มารดา

สมาชิก 3 ราย 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศ รีโพธิ์  วายุพักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายสายัณห แผนประดิษฐ 

เลขานุการ นายสุทัศน เอ่ียมแสง หัวหนาฝายสินเชื่อ 

นายวิรัต ชูจิตต นายเฉลย ชมบุหร่ัน นายพีระภัทร 

ลอยละลิ่ว นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ และนาง

นาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป เดินทางไปเปน

เจาภาพสวดศพบิดานายอํานวยเดช สบายแท สมาชกิ

แผนกเซ็นทรัล (ซอมบํารุง) ที่วัดประสาท อ. ปาโมก 

จ. อางทอง และชวยเงินทําบุญ 500 บาท 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศ รีโพธิ์  วายุพักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายสายัณห แผนประดิษฐ 

เลขานุการ นายสุทัศน เอ่ียมแสง หัวหนาฝายสินเชื่อ 

นายวิรัต ชูจิตต นายเฉลย ชมบุหร่ัน นายอนุรักษ 

ทองโตนด นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว นายสมยศ นันตา

วัง กรรมการฯ และนางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝาย

ทั่วไป เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพนายไสว ภูเผือก 

(อดีตสมาชิกสหกรณฯ แผนกวิสโคส ผลิต) ซ่ึงเปน

บิดาของนายวิทูล ภูเผือก สมาชิกแผนกบริหาร 

(อินทรูเมนท )  และบิดานางสาวรุงอรุณ ภูเผือก 

สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ที่บานพัก ต. จําปาหลอ  

อ. เมืองอางทอง จ. อางทอง และชวยเงินทําบุญแก

สมาชิกทั้งสองคน เปนเงินคนละ 500 บาท 

นายก สสอป. เขารวมการประชุมวิชาการ กับ 

สสธท. ที่กรุงเทพฯ 

วันที่  21 กรกฎาคม 2561 นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) เขา

รวมการประชุมวิชาการศูนยประสานงานสัญจร 4 

ภาค ภาคกลาง ประจําป 2561 สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย 

(สสธท.) และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขไทย (กสธท.) ณ หองประชุม

เรสซิเดนซ โรงแรมริเวอรไซด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

โดยมี ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. และ 

ประธาน กสธท. เปนประธานเปดงาน 

สําหรับหัวขอการประชุมประกอบดวย การ

อภิปรายเปนคณะ เร่ือง “การดําเนินงานของ สสธท.” 

โดย ดร.มะณู บุญศรีมณีขัย นายแพทยอนุพงศ เพ็ญ

จันทร อุปนายกคนที่ 2 นายรัฐสิทธิ์ อินทรธรรม อุป

นายกคนที ่3 นายแพทยชัชวาลย กอสกุล อุปนายกคน

ที่ 4 และนางสาวจิดาภา โรจนวิจิตร ผูจัดการสมาคม 

สสธท. และการบรรยาย เร่ือง “คุณคาแหงชีวิตกับ

สวัสดิการเงินฝาก ลานที่ 3” โดย นายแพทยชัชวาล 

กอสกุล รองประธานกรรมการ กสธท. และ ฯลฯ 
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ภายหลั งจากที่บริษัท ไทยเรยอน จํากัด 

(มหาชน) บริษัทที่ผลิตเสนใยเรยอนแหงแรกในประเทศ

ไทย ไดเปดดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2518 โดยจาย

คาจางและสวัสดิการใหแกพนักงานไมสูงมากนัก 

จนกระทั่งพนักงานไดรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน

ขึ้น โดยชื่อ สหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยการนําของ

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร ซึ่งไดดํารงตําแหนงประธาน

สหภาพแรงงานมาใน พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2534 และ 

พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2552 

ในป พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2523 สหภาพฯ ได

ทําการยื่นขอเรียกรองเพ่ือขอแกไขขอตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการจางกับบริษัทฯ จนทําใหบริษัทไดมีการ ปรับ

คาจางและสวัสดิการใหแกพนักงานเพิ่มมากขึ้นเปน

อยางมาก จากการพิจารณาของคณะกรรมการสหภาพฯ 

พบวาในขณะที่พนักงานมีรายไดเพ่ิมขึ้น แตพนักงาน

กลับมีหนี้สินเพ่ิมมากขึ้นเชนกัน การที่สหภาพแรงงานฯ 

เรียกรองใหบริษัทจายคาจาง และสวัสดิการตาง ๆ ที่

สูงขึ้นผลประโยชนไมไดตกแกพนักงานอยางแทจริง 

คณะกรรมการสหภาพฯ พิจารณาเห็นวา

สมควรทําการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยเพ่ือเปนสถาบัน

การเงินของสมาชิกในการที่จะเปนแหลงออมเงินทีไ่ดรับ

ผลตอบแทนสูง และเปนแหลงใหกูยืมเงินที่สมาชิกจะ

เสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ํา 

ในวันที ่9 สิงหาคม 2526 ไดมีการประชุมใหญ

พนักงาน ผูซึ่งจะเปนสมาชิกและรวมดําเนินการจัดตั้ง

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอนจํากัด ขึ้น 

โดยมีสมาชิกเขารวมลงชื่อแจงความจํานงเขาเปน  

 

 

 

 

 

สมาชิกสหกรณ จํานวน 116 คน และรวมถือหุนจํานวน 

28,150 บาท  

ที่ประชุมไดมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการผู

กอตั้งสหกรณ จํานวน 12 คน โดยมีนายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร ดํารงตําแหนงประธานคณะผูกอตั้ง  

ตอมากรมสงเสริมสหกรณไดทําการประกาศ

จดทะเบียนสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเร

ยอน จํากัด เปนสหกรณประเภทออมทรัพยหมายเลข

ทะเบียนสหกรณ ที่ กพธ. 73/2526 หมายเลขขอบังคับ

ที่ กพธ. 73/2526 ตั้งแตวันที ่22 สิงหาคม 2526 

หลังจากการไดรับการจดทะเบียนสหกรณฯ 

แลว ไดมีการประชุมใหญสามัญคร้ังแรกเพ่ือทําการ

เลือกตั้ง คณะกรรมการสหกรณฯ ชุดที ่1 พ.ศ. 2526 

ซึ่งประกอบดวยกรรมการ ดังน้ี คือ โดยมีนายศรีโพธ์ิ  

วายุพักตร เปนประธานกรรมการ 

จากคณะกรรมการสหกรณฯ ชุดที่ 1 ป พ.ศ. 

2526 จนถึงคณะกรรมการสหกรณฯ ชุดที่ 36 พ.ศ.  

2561 สหกรณออมทรัพยฯ ไดดําเนินงานมาดวย

ความเจริญกาวหนาเปนอยางมาก และจากการ

ทํางานอยางจริงจัง และเขมแข็งของคณะกรรมการ

สหกรณฯ เจาหนาที่ และการสนับสนุนของสมาชิก 

และบริษัทฯ  ทํา ใหสหกรณฯ  ได รับราง วัลจาก

หนวยงานราชการและภาคเอกชน 18 รางวัล คือ 

1. รางวัล “ประธานกรรมการสหกรณออม

ทรัพยดีเดน เขต 1 ประจําป 2535” ซ่ึงมอบใหแก

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร ประธานกรรมการ เม่ือวันที่ 

26 กุมภาพันธ 2535 
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2. รางวัล “สหกรณออมทรัพยดีเดนจังหวัด

อางทอง ประจําป  2536” ซ่ึงมอบเ ม่ือวันที่  26 

กุมภาพันธ 2536 

3. รางวัล “สหกรณออมทรัพยดีเดนระดับภาค 

ประจําป 2546” ซึ่งมอบเม่ือวันที ่5 มกราคม 2546 

4. สหกรณฯ ได รับการคัดเลือกให เปน

สหกรณตนแบบของจังหวัดอางทองในป 2545 และ

ไดรับคัดเลือกใหเปนสหกรณตนแบบติดตอกันมาโดย

ตลอดจนถึงป พ.ศ. 2550 

5. ประกาศเกียรติคุณเปน “สหกรณระดับ

มาตรฐานประจําป 2546, ป 2547 และป 2552 

ตามเกณฑชี้วัดมาตรฐานสหกรณของกรมสงเสริม

สหกรณ” เปนเวลา 3 ป 

6. ประกาศเชิดชูเกียรติเปนสหกรณที่ มี

ผลงานดีเดนเปนที่ประจักษตามอุดมการณสหกรณ

ในดานการพ่ึงพาตนเอง และการชวยเหลือซึ่งกันและ

กันเมื่อวันที ่25 กุมภาพันธ 2548 

7. รางวัลชมเชย สหกรณดี เดนประจําป 

2550 จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด ซ่ึงมอบใหเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 

8. รางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดนประจําป 

2552 ระดับใหญ จาก ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2553 

9. รางวัลสหกรณออมทรัพยที่มีสวนรวมใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเดน จากชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ซึ่งมอบ

ใหเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2555 

10. ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม “มีน้ําใจ” (กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม) 

จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

ซึ่งมอบใหเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 

11. โลเกียรติคุณสหกรณที่รักษามาตรฐาน 

สหกรณในระดบัดีเลิศตอเน่ืองตั้งแตป พ.ศ. 2555 ถึง

ป พ.ศ. 2557 ของกรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งมอบให

เมื่อวันที ่29 ธันวาคม 2557 

12. โลเกียรติคุณสหกรณออมทรัพยที่ใหการ

สนับสนุนและใชบ ริการทางธุ รกรรมกับชุม นุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ซึ่งมอบ

ใหเม่ือวันที ่6 มิถุนายน 2558 

13. ประกาศเกียรติบัตรโครงการเงินออม

เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงินของชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ซ่ึงมอบใหเมื่อ

วันที ่20 พฤศจิกายน 2558 

14. โลรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด

ผลงานนวัตกรรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง ป 

2558 มอบใหเม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2558 

15. ประกาศเกียรติคุณ “สหกรณที่ผาน

เกณฑการจัดมาตราฐานสหกรณในระดับดี เลิศ

ตอเน่ืองตั้งแตพุทธศักราช 2554 - 2558 เปนเวลา 5 

ป ติดตอกัน” จากสํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง 

ซึ่งมอบใหเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 

16. ประกาศเกียรติบัตร “สหกรณที่มีผลงาน

ดีเดนระดับจังหวัด ประจําป พ.ศ.2559” ประเภท

สหกรณออมทรัพย” จากสํานักงานสหกรณจังหวัด

อางทอง ซ่ึงมอบใหเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 

17 . ประกาศเ กียรติบัตร “สหกรณที่ มี

ผลงานดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2560” ประเภท

สหกรณออมทรัพย จากสํานักงานสหกรณจังหวัด

อางทอง ซ่ึงมอบใหเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 

18. ประกาศเกียรติคุณ “สหกรณออมทรัพย

ดีเดน ระดับดี ขนาดกลาง ประจําป  2560 ดาน

สวัสดิการ” จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย จํากัด ซึ่งมอบใหเม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2561 

น่ีคือ ความภาคภูมิใจของพวกเราทกุคน 
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนสิงหาคม 2561 มาพบกับ ทานสมาชิกและ

ทานผูอานทุกทานแลวครับ ๑๑๑@$$๑๑๑   

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมนึก จิตตวิปูน 

ที่กําลังทดลองเลี้ยงหอยขมเพ่ือเปนอาชีพเสริมของ

ครอบครัว ขอใหประสบความสําเร็จในการทดลอง

ดวยนะครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ ใชเวลาวันหยุดยาวชวง

วันแมแหงชาติ คุณยินดี คุณเฉลิมศรี กลั่นฉออน 

และลูกสาวเดินทางไปเยี่ยม คุณพรใจ ศรีสุวรรณธนู 

ถึงจังหวัดพัทลุง ดวยความสุขทั้งคนไปเยี่ยมและคน

ถูก เยี่ยมค รับ  ขอใหมีความสุขมาก ๆ  นะค รับ 

๑๑๑@$$๑๑๑ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมศักด์ิ  

เสนะวีระกุล เน่ืองในโอกาสที่ภรรยากําลังจะมีเจาตัว

เล็ก อีกคนค รับ ๑๑๑@$$๑๑๑ ไดข าววา  คุณ

กฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ พาหลานสาวไปเจาะหูแลว 

โดยมีคุณเพ็ญศรี สินธุประสิทธ์ิ เปนผูซ้ือตางหูให

หลานสาวครับ นารักทั้งปูและยาเลยครับ ๑๑๑@$$

๑๑๑  พาครอบค รัวไป เที่ ย วสวนสัตว เขาดินที่

กรุงเทพฯ คุณนํ้าออย อุนจิต บอกวาลูก ๆ ทั้งสาม

คนมีความสุขมากที่สุดเลยค รับ เพราะสิ้นเดือน

สิงหาคมสวนสัตวแหงนี้จะปดใหบริการแลวครับ 

๑๑ ๑ @$$๑ ๑ ๑  ข อแ ส ด ง ค วามยิ นดี กั บ  คุณ

รัตนภรณ ปุราทะกา เน่ืองในโอกาสทําบุญบานไป

เมื่อ เ ร็ว ๆ นี้  ๑๑๑@$$๑๑๑  เชนเดียวกัน ขอ

อนุโมทนาบุญกับ คุณยุจิรา(ยุย) ผดุงผล ที่ไดทําบุญ

บานในเวลาใกลเคียงกันครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ งาน

ทําบุญบานคุณยุย มีเพื่อน ๆ แตงตัวดวยชุดไทย

สวยงามไปรวมงานกันหลายคน ไดแก คุณวราภรณ 

ตั้งใจ คุณวิภาดา ทองประไพ  คุณดวงพร หิรัญศุภ

โชติ คุณหทัยชนก อธิลาภ คุณศิริขวัญ ปาพฤกษา 

และรวมทั้งคุณยุย เจาภาพดวยครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณไพฑูรย โลทอง เน่ืองใน

โอกาสครบรอบ 8 ปของการแตงงาน ขอใหชีวิต

สมรสของคุณไพฑูรย โลทอง มีแตความสุขตลอดไป

ครับ ๑๑๑@$$๑๑๑  เพราะรักพ่ีเสียดายนอง คุณ

สายันต แยมมนัส จึงทําการซื้อแวนตา “เรยแบน” 

พรอมกันสองอันเลยครับ งานนี้หลอแนนอนครับ 

๑๑๑@$$๑๑๑ ขอบคุณ คุณนพพร เกษประทุม 

สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต ที่นําอาหารวันสาทรจีน

มาฝากเจาหนาที่สหกรณฯ กอนหนาน้ีก็นํามะมวงมา

ใหเยอะมาก ๑๑๑@$$๑๑๑ ขอแสดงความยินดีกับ 

คุณพรรษพร แสงประพาฬ ประธานคณะกรรมการ

สตรีสหภาพแรงงานฯ ที่ทํากิจกรรมขายดอกมะลิใน

วันแมแหงชาติไดรับเงินบริจาค 10,868.50 บาท เงิน

ที่ไดรับการบริจาคสวนหน่ึง จะนําไปบริจาคใหกับ

ผูปวยที่ติ ด เชื่ อ HIV วัดพระบาทนํ้าพุดวยค รับ 

๑๑๑@$$๑๑๑   

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกิจจาธร มะลิ

ทอง เน่ืองในโอกาสที่ภรรยาคลอดบุตรชายคนที่สอง

เมื่อเร็วๆ นี้ครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ ขอแสดงความยินดี

กับ คุณศรีประภา แสงสวาง เน่ืองในโอกาสที่นองเต

ซิต ลูกชายคนโตอายุครบ 7 ขวบแลวครับ ขอใหลูก

ชายสุขภาพแข็ งแรง  เ รียนหนังสือเกง  ๆ ค รับ 

๑๑๑@$$๑๑๑ แมจะลาออกจากบริษัทฯ (หอง

ปฏิบัติงานเคมี) มาตั้งแตป พ.ศ. 2540 หรือ 21 ปที่

ผานมา แต คุณมารศรี ยงสืบชาติ ยังเปนสมาชิก

สหกรณฯ อยู  และยัง เปนสมาชิก สสอป. ดวย 

ปจจุบัน คุณกุก เปนแมบานอยูที่อําเภอนางรอง 

จังหวัดบุรีรัมยครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ ยังคงเขารวม



มีความสุขนะครับ  13 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  33 
 

ฉบับที ่359 ประจําเดอืน สิงหาคม 2561 

 
กิจกรรมการประชุมและสัมมนากับองคกรแรงงาน

ภายนอกอยูเปนประจําสําหรับ คุณพีระภัทร ลอยละ

ลิ่ว ในขณะที่กิจการขาวหอใบตองยังขายไดดีอยาง

สมํ่าเสมอครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ ขอแสดงความยินดี

กับ คุณวิรัต ชูจิตต และ คุณสุทัศน เอี่ยมแสง ที่

ไดรับประกาศนียบัตรจากการเขารวมการอบรม “ผู

ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1) จาก

สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทองและสํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณอางทองครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ ขอแสดง

ความยินดี กับ คุณสุกัญญา บุญชวย  ที่ ไดปรับ

ตําแหนงเปนพนักงานระดับ 4 ขอใหมีความกาวหนา

ในหนาที่การงานนะครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ วันเวลา

ผานไปรวดเร็วมาก สมาชิกสหกรณฯ 4 ทาน ไดแก 

คุณชิน กันเกตุ คุณฉลอง การมิตรี คุณบุญชอบ  

ขวัญศิริ และคุณอุบล เพ็งโสภา เกษียณอายุจากการ

ทํางานมาครบ 10 ปแลว กรรมการฯ และเจาหนาที่ฯ 

เดินทางไปเยี่ยมมาทุกทานแลวครับ  

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณเกษมศรี เมฆ

หมอก  เนื่องจากสูญเสีย พ่ี เขยไปเ ม่ือเ ร็ว ๆ น้ี 

๑๑๑@$$๑๑๑ ขอแสดงความเสียใจกับ คุณพวง

ทอง หมีทอง ที่สูญเสียคุณอาไปเม่ือตนเดือนสิงหาคม

ครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ ขอแสดงความเสียใจกับ คุณ

สมชาย แกวโย และ คุณจรัญ แกวโย ที่สูญเสียคุณ

พอในเวลาใกลเคียงกันครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ ขอแสดง

ความเสียใจกับทั้งสองทาน คุณฉัตรชัย แพงงาม 

และ คุณสมพร สุวรรณผดุง ที่สูญเสียคุณแมไปเม่ือ

กลางเดือนสิงหาคมที่ผานมา ๑๑๑@$$๑๑๑ ขอ

แสดงความเสียใจกับ คุณสมหมาย อยูเ พ็ชร ที่

สูญเสีย คุณสมพิศ อยูเพ็ชร (พ่ีชาย) ซ่ึงเปนสมาชิก

สมทบและสมาชิก สสอป. ดวยครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ 

ขอขอบคุณ คุณแผนก โพธิ์สุวรรณ ที่ทําการเพ่ิมคา

หุนกับสหกรณฯ ขอใหมีหุนเปนลานในวันเกษียณอายุ

ดวยนะครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ ขอขอบคุณ คุณสหเทพ 

รักษวงวาน ที่นําคุณพอมาสมัครเปนสมาชิกสมทบ

ของสหกรณฯ ครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ ขอขอบคุณ คุณ

ภควรรณ เขตนอก และ คุณสายชล เพชรมณี ที่นํา

คุณแมของทั้งสองทานมาสมัครเขาเปนสมาชกิ สสอป. 

แลวครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ เชนเดียวกันขอขอบคุณ 

คุณจรัญ ขําสถิตย ที่นําภรรยามาสมัครเขาเปน

สมาชิก สสอป. ครับ หลังจากที่ตัวเองไดสมัครเปน

สมาชิกแลวครับ ๑๑๑@$$๑๑๑  

ผานพนไปดวยดีสําหรับกิจกรรมทําบุญเลี้ยง

พระเพลเน่ืองใน วันครบรอบ 35 ป สหกรณออม

ทรัพยฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในวันดังกลาวมี

สมาชิกสหกรณฯ  มาร วมงานเปน จํ านวนมาก

โดยเฉพาะสมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงาน 

ครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ ขอขอบคุณ คุณสมปอง นาค

กุญชร ที่จัดทําดอกไมมาชวยในงานทําบุญเลี้ยงพระ

เพล ดอกไมสวยงามมากครับ  ๑๑๑@$$๑๑๑ 

ขอขอบคุณ คุณสุวัฒน คุณวรรณดี แกวเฮียง ที่นํา

ขนมมาชวยทําบุญ แมวาทั้งสองทานจะติดภาระกิจ

เร่ืองลูกและไมไดมารวมทําบุญดวยก็ตาม ๑๑๑@$$

๑๑๑ ขอขอบคุณ คุณเพ็ญรัตน สิทธิพงศ ที่รวมชวย

เงินทําบุญกับสหกรณฯ ดวยครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ 

เชนเดียวกัน ขอขอบคุณ คุณศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ ที่

นําขนมครองแครงแสนอรอย 1 หมอมารวมทําบุญใน

คร้ังน้ีครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ ขอขอบคุณ คุณปณิธาน  

ศรียางค ที่ปรึกษาสหกรณฯ ที่มารวมพิธีทําบุญดวย

ครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ พบกันฉบับหนา ๑๑๑@$$

๑๑๑ สวัสดีครับ ๑๑๑@$$๑๑๑ 
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ฉบับที ่359 ประจําเดอืน สิงหาคม 2561 

 
รายงานกิจการประจําเดือน กรกฎาคม 2561 (MONTHLY REPORTS JULY 2018) 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,207 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุน  Share capital 356,546,540.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา  Savings deposit From last month 13,210,885.93 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 4,703,265.53 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 4,071,155.76 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  13,842,995.70 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 120,906,316.10 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 3,732,765.41 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 3,712,099.37 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  120,926,982.14 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month 7,955,900.00 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 476,642.40 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 682,742.40 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  7,749,800.00  บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 31,773,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามขอบังคับ  Reserve according to by-laws, regulation and other 786,915.29 บาท Baht 

8. ถือหุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 50,060,000.00 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 25,479,205.69 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณอ่ืน  Deposits in other Co-operatives 126,055,060.59 บาท Baht 

11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 311,423,237.20 บาท Baht 

  ใหกูระหวางเดือน  Loans to members in this month 50,911,500.00 บาท Baht 

  รับชําระคืนระหวางเดือน  Loans repayment form members in this month 47,980,163.13 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน  Total Loans to members   314,354,574.07 บาท Baht 

12. เงินใหกูแกสหกรณอื่น Loans to other cooperatives 27,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู  Interest received from Loans 10,107,040.00 บาท Baht 

14. รายไดเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2561 Revenues from January - July 2018 14,493,566.96 บาท Baht 

15. รายจายเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2561 Expenses from January - July 2018 4,167,847.38 บาท Baht 

16. รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย  Total income (Approximated) 10,325,719.58                                                                                                                บาท Baht 
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»ÃÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐ¼Ù� Ñ̈´¡ÒÃà¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªÁÃÁÊË¡Ã³�¨Ñ§ËÇÑ´Í�Ò§·Í§ 

·Õè ÊË¡Ã³�¡ÒÃà¡ÉµÃäªâÂ ¨íÒ¡Ñ´ (16 ¡.¤. 61) 

¹ÒÂÈÃÕâ¾¸Ôì ÇÒÂØ¾Ñ¡µÃ� ¹ÒÂ¡ ÊÊÍ». à»�¹ÇÔ·ÂÒ¡ÃºÃÃÂÒÂ 
àÃ×èÍ§ �ÊÁÒ¤ÁÏ� ãË� ÊÍ.ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ä·ÂÍ¤ÃÕÅÔ¤ä¿àºÍÃ� 

¨íÒ¡Ñ´ ·Õè¹¤Ã¹ÒÂ¡ (22 ¡.¤. 61) 

 

»ÃÐ¸Ò¹ÊÑ¹¹ÔºÒµÊË¡Ã³�¨Ñ§ËÇÑ´Í�Ò§·Í§ ÃÑºãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃ
¨Ñ´µÑé§ÊÑ¹¹ÔºÒµÊË¡Ã³�¨Ñ§ËÇÑ´Ï ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹ÊÑ¹¹ÔºÒµ

ÊË¡Ã³�áË�§»ÃÐà·Èä·Â (13 ¡.¤. 61) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÁÍºàªç¤ í̈Ò¹Ç¹ 11,200 ºÒ· 
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¢Í§ ªÊÍ. ãË�á¡� Ã.Ã.ÇÑ´ÁÐ¢ÒÁ 

(ÇÔºÙÅÂ�ÍØ»¶ÑÁ»�) Í.äªâÂ ¨.Í�Ò§·Í§ (16 ¡.¤. 61) 

ÊË¡Ã³�Ï à»�¹à¨�ÒÀÒ¾ÊÇ´È¾ºÔ´Ò¹ÒÂÍíÒ¹ÇÂà´ª ÊºÒÂá·� 
ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡à«ç¹·ÃÑÅ («�ÍÁºíÒÃØ§) (30 ¡.¤. 61) 

ÊË¡Ã³�Ï à»�¹à¨�ÒÀÒ¾ÊÇ´È¾ºÔ´Ò¹ÒÂÇÔ·ÙÅ ÀÙ�à¼×Í¡ 
áÅÐºÔ´Ò¹Ò§ÊÒÇÃØ�§ÍÃØ³ ÀÙ�à¼×Í¡ (31 ¡.¤. 61) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


