
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. และประธานสหกรณฯ รวมกันมอบ

เงินสงเคราะห 600,000 บาท ใหแกทายาทสมาชิก 

สสอป. 

  วันที่  27  สิงหาคม 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วิรัต ชูจิตต กรรมการสมาคมฯ และนายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการศูนยประสานงานสหกรณออม

ทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด รวมกันมอบ

เงินสงเคราะห จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาท

ถวน) ใหแก ผู รับเงินสงเคราะหของนายสมพิศ      

อยูเพ็ชร สมาชิกสมาคมฯ รอบ 4/2558 ซึ่งเสียชีวิต 

รวม 3 คน คือ นายสมหมาย อยูเพ็ชร (นองชาย) 

นางสาวสุวิมล อยูเพ็ชร (หลานสาว) และนางสาว

สุกาญดา อยูเพ็ชร (หลานสาว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมอบใหในงานฌาปนกิจศพของนายสมพิศ       

อยู เ พ็ชร ที่วัดแสนสุข ต .บางปลากด อ.ปาโมก         

จ.อางทอง 

นายก สสอป. - กรรมการฯ ประธานสหกรณฯ และ

เจาหนาที่ฯ รวมพิธีทําบุญครบรอบ 46 ป ชสอ. 

  วันที ่ 1  ก ันยายน 2561  นายศรีโพ ธ์ิ 

วาย ุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจส งเคราะห

สมาชิกสหกรณออมทรัพย สถ านประกอบการ 

(สสอป.) นายพัชรพล วิชัยประเสริฐ อุปนายก  

คนที ่ 3 นางสิริภัสสร เ อี ่ยมสุวรรณ กรรมการ

ผู จ ัดการ  นายล ิข ิต มีบํารุง  ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานไทยเรยอน 

จํากัด และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่

ธุรการ เขารวมพิธีทําบุญเนื่องในวันครบรอบ 46 

ปการก อตั ้งของชุมนุมสหกรณออมทรัพย แหง

ประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ณ ที่ทําการสํานักงาน 

ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

ทั้งน้ี นายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการฯ 

และนายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

ไดรวมกันมอบพระพุทธรูป “พระศรีเมืองทอง” ใหแก 

ประธาน ชสอ. ดวย 

(อานตอหนา 3) 

 

 

ปท่ี 33 ฉบับที่ 361 ประจําเดือนตุลาคม 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 

 

 

 

 

 

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 เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่สินเชื่อ 
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นายก สสอป. - กรรมการฯ เขารวมการประชุม

คณะกรรมการ สสอป.  (ตอจากหนา 1) 

วันที่  1  กั นยายน 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วิรัต ชูจิตต พรอมกับกรรมการและเจาหนาที่สมาคมฯ 

เขารวมการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 4 

คร้ังที่ 17 ณ หองประชุม 301 อาคารชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ถนนนครอินทร  

อ. บางกรวย จ. นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

นายกสมาคมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

- ที่ประชุม มีมติ รับทราบจํานวนสมาชิก

สมาคมฯ ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีสมาชิก

ยกมาจากเดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 5,907 ราย 

สมาชิกใหม รอบ 7/2561 ไดรับการคุมครองในวันที่ 

1 กรกฎาคม 2561 จํานวน 46 ราย สมาชิกลาออก 8 

ราย สมาชิกเสียชีวิต 6 ราย สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 

31 กรกฎาคม 2561 จํานวน 5,939 ราย 

- รับทราบจํานวนศูนยประสานงาน สสอป. 

ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2561 จํานวน 66 ศูนย พรอม

กับจํานวนสมาชิกของแตละศูนย รวมเปนสมาชิก 

จํานวน 5,939 ราย 

- รับทราบจํานวนสมาชิก 3 สมาคมฯ 

ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 คือ สสอ.รท. (ราชการ

ไทย) จํานวน 24,024 คน สสอร. (รัฐวิสาหกิจไทย)

จํานวน 19,813 คน และ สสอป. จํานวน 5,939 ราย 

- รับทราบรายงานผลการตรวจบัญชีสมาคม

ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 

- รับทราบรายชื่อสมาชิกฯ รอบ 8/2561 ซึ่ง

ไดรับการคุมครองในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จํานวน

40 ราย จาก 14 สหกรณออมทรัพยฯ 

- มีมติอนุมัติงบการเงินสมาคมฯ เดือน

กรกฎาคม 2561 

- มีมติอนุมัติรับสมาชิกใหม รอบ 9/2561 

เดือนกันยายน 2561 รวม 44 คน จาก 16 สหกรณฯ 

- พิจารณาจายเงินสงเคราะหใหแกผูรับเงิน

สงเคราะหของสมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิต 3 ราย 

และไมอนุมัติจายเงินสงเคราะหใหผูรับเงินสงเคราะห

ของสมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิต 1 ราย เพื่อขอเอกสาร

การเสียชีวิตเพ่ิมเติม  

- มีมติชลอการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ จาก

ศูนยประสานงานแหงหน่ึง  

- มีมติ ใหสมาคมฯ ใชบริการเคาน เตอร

เซอรวิสเพ่ืออํานวยความสะดวกใหสมาชิกสามารถ

โอนเงินใหสมาคมฯ ผานเคานเตอรเซอรวิสได 

นายก สสอป. เขาปฏิบัติงานที่สมาคมฯ 

วันที่  3  กั นยายน 2561  นายศ รี โพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) 

เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานสมาคมฯ ชั้น 5 

อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ จํากัด 

ถนนนครอินทร อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 

ประธานฯ กรรมการ และเจาหนาที่รวมการประชุม

เชิงปฏบิัติการทีห่องประชุม อบจ. 

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ นายสุทัศน เอ่ียมแสง นายวิรัต  

ชูจิตต กรรมการ และนางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝาย

ทั่วไป เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาความเขมแข็ง เพื่อยกระดับชั้นสหกรณระดับ

จังหวัดอางทอง ณ หองประชุมองคการบริหารสวน

จังหวัดอางทอง โดย มีผูชวยศาสตราจารยสุชิน      

ปลี ห ะ จินด า  อดี ต อ าจ ารย ภ าค วิ ช าส ห ก รณ        
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปนวิทยากรบรรยาย 

นายก สสอป. พรอมกับ นายก สส.ชสอ. เขารวม

ประชุมกับคณะกรรมการศูนย สอ. วาปปทุมจํากัด 

วันที ่5 กันยายน 2561 ดร. กก ดอนสําราญ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

นายศรีโพธ์ิ วายุ พักตร  นายกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ 

(สสอป.) พรอมกับ อุปนายก กรรมการ สส.ชสอ.  

นายสมพล ตันติสันติสม ผูจัดการ สส.ชสอ. และนาง

ลัดดา ไชยสิทธิ์ อุปนายก คนที่ 1 เดินทางไปเขารวม

การประชุมกับคณะกรรมการศูนยประสานงาน

สหกรณออมทรัพยวาปปทุม จํากัด ณ ที่ทําการ

สมาคมฯ อ. วาปปทุม จ. มหาสารคาม โดยมีนาย 

สิทธิศาสตร รัตนพิบูลยศิริ ประธานศูนยฯ นายเสรี 

ไชยปญหา ผูจัดการ พรอมกับกรรมการศูนยฯ เขา

รวมการประชุม 

การประชุมรวมดังกลาวเพ่ือทําความเขาใจใน

เร่ืองการรับสมัครสมาชิกของ สสอป. และ สส.ชสอ. 

ใหคณะกรรมการดํา เ นินการได รับทราบ และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเร่ืองดังกลาวรวมกัน  

กรรมการสหกรณฯ เขารวมการสัมมนา และเขา

รวมการประชุมคณะกรรมการกลาง สอร. ที่ ชสอ. 

วันที่ 9 กันยายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน และนายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายประชาสัมพันธ เขารวมสัมมนา เร่ือง 

“การปฏิรูประบบการเลือก ต้ังคณะกรรมการ

ดํา เ นินการ ชสอ .”  และเข าร วมก ารประชุ ม

ประจําเดือนสหพันธสหกรณออมทรัพยผูใชแรงงาน 

(สอร.) คร้ังที่ 9/2561 ณ หองประชุม 701 อาคาร

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด    

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งจัดโดยสหพันธสหกรณ 

ออมทรัพยผู ใชแรงงาน (สอร.)  และได รับการ

สนับสนุนการจัดสัมมนาและการประชุมจาก ชสอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานฯ และ รองประธานฝายการเงินรวมรดน้ํา

ศพบิดาสมาชิกที่ อ. โพธิ์ทอง 

วันที่ 7 กันยายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จํากัด และนายศรีโพธิ์ วายุพักตร รอง

ประธานฝายการเงิน เดินทางไปวางหรีดเคารพศพ

และทําการรดนํ้าศพบิดาของนายศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ 

สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงาน ที่วัดทาง

พระ ต. ทางพระ อ. โพธิ์ทอง จ. อางทอง 

นายก สสอป. เขารวมการสัมมนากับ สสอค.  

วันที่  8  กั นยายน 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) เขา

รวมการประชุมสัมมนา “กําหนดทิศทางการสราง

ความเชื่อมั่นของสหกรณออมทรัพยค รู” ณ หอง

ประชุม 701 ชั้น 7 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด ถนนนครอินทร ต.บางสีทอง 

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งจัดโดย ชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยครูไทย จํากัด 
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การประชุมสัมมนาดังกลาว มีนายอุทัย     

ศรีเทพ ประธานชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย 

จํากัด เปนประธานในพิธีเปดการประชุมสัมมนา โดย

มีหัวขอการสัมมนา ดังน้ี คือ 

- นําเสนอขาวจากการใหขาวของสื่อและ

บุคคลภาครัฐ กรณีสหกรณออมทรัพยครูมีแนวโนม

ขาดสภาพคลองและสอไปทางทุจริต 

- นําเสนอขอมูลสหกรณออมทรัพยครู โดย 

นายสุรศักดิ์ ยศปญญา ผูจัดการสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย 

โดยสหกรณออมทรัพยครู มีจํานวน 106 สหกรณ 

(วันที่  31 มีนาคม 2560) สมาชิก 826,808 คน 

สินทรัพย 860,981,647,920 บาท ทุนเรือนหุน 

323,596,129,339 บาท หนี้สิน 475,229,515,458 บาท 

กําไรสุทธิประจําป 2560 รวม 26,549,891,154 บาท 

- การอภิปรายเปนคณะ เร่ือง “ผลกระทบ

ตอความเชื่อมั่นในสหกรณออมทรัพยครู และกําหนด

แนวทางในการสรางความเชื่อมั่นใหกับสหกรณออม

ทรัพยครู” 

- การแถลงขาวตอสื่อมวลชน 

นายก สสอป. และคณะกรรมการฯ เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ วาระพิเศษ 

วันที่  9  กั นยายน 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วิรัต ชูจิตต กรรมการฯ พรอมกับคณะกรรมการ

สมาคมฯ อื่น ๆ และเจาหนาที่สมาคมฯ เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สมาคมฌาปนกิจ

สง เ ค ราะหส ม าชิ กส ห กรณ อ อมท รัพ ย สถ าน

ประกอบการ ชุดที่ 4 คร้ังที ่18 (วาระพิเศษ) ณ หอง

ประชุม 301 ชั้น 3 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด ถนนนครอินทร อ.บางกรวย 

จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายกสมาคม

ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

- การประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาเร่ือง

การดําเนินการจัดตั้งสมาชิกสมาคมฯ กองที่ 2 ซ่ึงจะ

ทําการจายเงินสงเคราะหใหแกผูรับเงินสงเคราะหของ

สมาชิก สสอป. ที่เสียชีวิต จํานวน 300,000 บาท 

โดยชําระเงินสงเคราะหลวงหนา 2,400 บาท 

คณะกรรมการอํานวยการทําการอบรมสมาชิกใหม

และทําการประชุมประจําเดือน กันยายน 2561 

วันที่ 11 กันยายน 2561 คณะกรรมการ

อํานวยการ ประกอบดวย นายลิขิต มีบํารุง ประธาน

กรรมการ นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร รองประธานฝาย

การเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝาย

ประชาสั ม พั น ธ  น าย ส ายัณ ห  แ ผนป ระดิ ษ ฐ 

เลขา นุการ และนายกฤษณชัย  สินธุป ระสิทธิ์ 

เหรัญญิก พรอมกับ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

รวมกันทําการอบรมสมาชิกใหมของสหกรณ ฯ 

ประจําเดือนกันยายน 2561 ณ หองประชุมสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน โดยมีสมาชิกเขารวมการอบรม 6 

คน กอนการอบรม สหกรณฯ ไดทําการเปด วิดีโด 

“30 ป แหงความเชื่อม่ัน ศรัทธา พ่ึงพาตนเอง” ให

สมาชิกรับชม ทั้งน้ี สหกรณฯ ไดทําการมอบหมอน

ตราสหกรณฯ ใหแกสมาชิกดวย 

อ น่ึ ง  หลั ง จ ากก ารอบ รมส ม าชิก ใ ห ม

คณะกรรมการอํานวยการ ผูจัดการ และนางสาว   

ณัฐิยา สรอยทรัพย ผูตรวจสอบกิจการ ไดทําการ

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 36 คร้ังที่ 9 

ประจําเดือนกันยายน 2561 โดยมีนายลิขิต มีบํารุง 

ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

- ที่ประชุมทําการรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่  36 คร้ังที่  8 วัน

อังคารที ่14 สิงหาคม 2561 
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- ติดตามผลการประชุมคราวกอน 7 เร่ือง 

- พิจารณาขอเสนอแนะของผู สอบบัญชี 

สหกรณฯ สําหรับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 

โดยมีมติใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี

ในบางเ รื ่อง และใหชี ้แจงเหตุผลใหผู สอบบ ัญชี

รับทราบ 

นายก สสอป. - กรรมการฯ และกรรมการสหกรณฯ 

เขารวมการประชุมใหญ วิสามัญ สอ. เนชั่นฯ 

ว ันที ่ 12  ก ันยายน 2561  นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นาง

ลัดดา กระดานพล อุปนายก คนที่ 1 และนายวิรัต 

ชูจิตต กรรมการสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จํากัด เขารวมการประชุมใหญวิสามัญ 

ประจําป 2561 สหกรณออมทรัพยเนชั่นมัลติมีเดีย

กรุป จํากัด ณ หองประชุมตึกอินเตอรลิงค ชั้น 9B 

เลขที ่ 1854 อาคารเนชั่นทาวเวอร ถนนบางนา - 

ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 

10260 โดยมีนางสาวปราณี ศรีกําเนิด ประธาน

กรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมใหญ การ

ประช ุม ใหญ ว ิส าม ัญ  จ ัด ขึ ้น เ พื ่อทํ าก ารแก ไ ข

ขอบังคับสหกรณฯ รวม 15 ขอ โดยมีขอบังคับฯ ขอ

ที่สําค ัญ รวม 2 ขอ คือ ขอ 27. การจัดสรรกําไร

ส ุทธิประจําป  โดยให สหกรณจ ัดสรรกํา ไรส ุทธิ

ประจําป เปนทุนสํารองไมนอยกวา รอยละ 20 และ 

ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิก โดยเพิ่มขอความใน 

ขอ 31.2 เปนพนักงานประจําบริษัทในเครือเนชั ่น

กรุปที่ม่ีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุน 

หลังจากทําการแกไขขอบังคับฯ แลว นาย

ศรีโพธิ ์ วายุพักตร นายก สสอป. ทําการบรรยาย 

เรื่อง “ฌาปนกิจสงเคราะหในฐานะสวัสดิการของ

สมาชิกสหกรณ” และมอบนาฬิกาปลุกสมาคมฯ 

ใหแกสมาชิกที่เขารวมการประชุมใหญดวย 

รองประธานฝายการเงินเขารวมการสัมมนาที่ ชสอ. 

วันที่ 14 - 15 กันยายน 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน เขารวมการ

สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “กฎหมายแพงที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินคดีแพงและการดําเนินคดีแพงดวย

ตนเอง และกฎหมายอ่ืน” ณ หองประชุม 701 

สํานักงานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

จํากัด ซ่ึงจัดโดย เขตพ้ืนที่สหกรณสมาชิก ชสอ. 

กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่  2 โดยมี ผศ.ดร.รังสรรค      

ปติปญญา กรรมการดําเนินการ ชสอ. เปนตัวแทน

ของ ชสอ. มอบเงินสนับสนุน เขตพ้ืนที่สหกรณ

สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่  2 ในการ

จัดการสัมมนา จํานวน 200,000 บาท 

การสัมมนามีวัตถุประสงค ใหผู เขารวม

โครงการทราบแนวทางการติดตามหน้ี กรณีสมาชิกไม

ปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไวกับสหกรณ ใหทราบถึงแนว

ทางการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ใหทราบ

ขั้นตอนการนําคดีขึ้นสูชั้นศาลแพง  ใหทราบถึง

กฎหมายแพงที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดี และให

ทราบความเสี่ยงและกฎหมายอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอ

สหกรณ 
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รองประธานฯ และเลขานุการ รวมกันมอบเงิน

สินไหมทดแทน 30,000 บาท แกบุตรสมาชิก 

วันที่  16  กันยายน 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนายสายัณห 

แผนประดิษฐ เลขานุการ รวมกันมอบเงินสินไหม

ทดแทนการประกันชีวิตกลุมสมาชิกสหกรณฯ จํานวน 

30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) ใหแกบุตรของนาย

บุญชอบ ขวัญศิริ สมาชิกแผนกพนสภาพการเปน

พนักงาน โดยมอบใหในงานฌาปนกิจศพนายบุญชอบ 

ขวัญศิริ ที่ วัดพายทอง อ.ปาโมก จ.อางทอง 

รองประธานฝายการเงิน เขารวมการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัออางทอง 

วันที่  17  กันยายน 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ จังหวัด

อางทอง ชุดที่ 1 คร้ังที่ 18 ประจําเดือนสิงหาคม -

กันยายน 2561 ณ หองประชุมสหกรณการเกษตร

แสวงหา จํากัด อ.แสวงหา จ.อางทอง โดยมีนาย    

ศรีโพธ์ิ วายุพักตร ประธานสันนิบาตสหกรณจังหวัด

อางทอง ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง ชุดที่ 

1 คร้ังที ่17 ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 วันอังคาร

ที่ 17 กรกฎาคา 2561 

- มีมติรับรองรายรับ - รายจายสันนิบาต

สหกรณจังหวัดอางทอง ประจําเดือนกรกฎาคม - 

สิงหาคม 2561 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

มิถุนายน 2561 จํานวน 6,326.88 บาท ไมมีรายรับ 

ไมมีรายจาย เงินคงเหลือยกไปเดือนกันยายน 2561 

จํานวน 6,326.88 บาท (เงินฝากธนาคาร ธกส. 

จํานวน 4,108.88 บาท เงินสดในมือ 2,218 บาท)  

  - ติดตามผลการประชุมคราวกอน 2 เร่ือง 

คือ การจัดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 ในวันที ่

19 ตุลาคม 2561 ที่จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงจะมีการ

เลือกตั้งคณะกรรมการสันนิบาตจังหวัดอางทอง ชุดที่ 

2 ดวย และกําหนดจัดการอบรมกรรมการและ

เจาหนาที่สหกรณสมาชิกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 

2561 ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรไชโย จํากัด 

อ.ไชโย จ.อางทอง โดยขอรับการสนับสนุนการจัดการ

อบรมจากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

กรรมการและผูจัดการฯ เข ารวมการประชุม 

คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง

ประจําเดือนกันยายน 2561 

  วันที่  17 กันยายน 2561  นายศรี โพธิ์ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี 

เ ม ฆ ห ม อ ก  ผู จั ด ก า ร  เ ข า ร ว ม ก า รป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

คร้ังที่ 12/2561 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณ

การเกษตรแสวงหา จํากัด โดยมีนายมานะกูล พรรณ

เรณู ประธานชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ คร้ังที่ 11/2561 

- มีมติรับรองรายรับ - รายจายของชมรมฯ 

ประจําเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีเงินคงเหลือจาก

เดือนกรกฎาคม 2561 จํานวน 119,383.23 บาท 

รายรับ 2,000 บาท รายจาย 23,893 บาท เงิน

คง เหลือย ก ไป เดื อนกันย าย น 2561 จํานวน 

97,490.23 บาท 

- ติดตามผลการประชุมคราวกอน 2 เร่ือง 

ไดแก การชําระเงินคาบํารุงของสมาชิก และการ

เตรียมการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ที ่  

จังหวัดนครราชสีมา 

- มีมติใหสมาชิก แจงจํานวนเสื้อที่จะจัดซื้อ

จากชมรมฯ ตามโครงการหารายไดใหแกชมรมฯ 
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คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธทําการ

ประชุมประจําเดือนกันยายน 2561 

วันที่ 18 กันยายน 2561 คณะกรรมการ

การศึกษาและประชาสัมพันธ ชุดที่ 36 ทําการประชุม

ประจําเดือนกันยายน 2561 โดยมีนายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธเปน

ประธานในที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติกําหนดรายละเอียดการจัดการ

อบรมสมาชิกในวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2561 ติดตาม

ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ฯลฯ 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เขารวมการประชุม

ใหญ สอ. สหภาพแรงงานพานาโซนิค  จํากัด       

ที่ฉะเชิงเทรา 

ว ันที ่ 21  ก ันยายน 2561  นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพย สถานประกอบการ (สสอป.) 

และ นายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ เด ินทางไปรวม

การประชุมใหญสามัญประจําป สิ ้นส ุดว ันที ่ 30 

มิถุนายน 2561 สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

พานาโซนิค จํากัด ณ โรงอาหารบริษัท พานาโซนิค 

แอ็พไลแอ็นซ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 71 หมูที่ 

5  น ิค มอ ุต ส าหก ร รม เ วล โก รว  อ . บ าง ป ะก ง          

จ. ฉะเชิงเทรา โดยมีนายอดิศักดิ์ โพธิ์นา ประธาน

กรรมการฯ เปนประธานในที่ประชุม โดยนายศรี

โพธิ์ วายุพักตร นายกสมาคมฯ ได บรรยายเร่ืองการ

สมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ ใหสมาชิกรับทราบ 

พรอมกับทําการมอบนาฬิกาปลุกของสมาคมฯ 

จํานวน 9 เรือน ใหสมาชิกที่เขารวมการประชุมดวย 

สหกรณฯ มีสมาชิก 315 คน ทุนเรือนหุ น 

21.14 ลานบาท ทุนสํารอง 2.19 ลานบาท ทุน

สะสมตามขอบังคับ 558,081.73 บาท กําไรสุทธิ

ประจําป 2561 จํานวน 1,460,835.38 บาท รวม

หนี้สินและทุนของสหกรณฯ 47.79 ลานบาท เงินให

กูคงเหลือวันสิ้นป 46.52 ลานบาท ที่ประชุมมีมติ

อนุมัติจายเงินปนผล รอยละ 4.3 และจายเงินเฉลี่ย

คืน รอยละ 7 

สหกรณฯ  จัดโครงการศึกษาใหความรู เรื่ อ ง 

เศรษฐกิจพอเพียง 

วันที่  22 กันยายน 2561  สหกรณฯ จัด

โครงการใหความรู เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร 

“การทํานํ้าหมักจุลินทรียสังเคราะหแสง และการทํา

ไขเค็มดวยไขไก” ณ ที่ทําการสหกรณฯ โดยมีนาย

มานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

ทําหนาที่ประธานเปดการอบรม และมีนายวัฒนชัย 

กลัดสนิท สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงาน 

เปนวิทยากร โดยมีสมาชิกและกรรมการฯ เขารวม

การอบรบ 27 คน 

สําหรับกรรมการฯ และเจาหนาที่ที่เขารวม

การอบรมในคร้ังน้ี ไดแก นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายการเงิน นายสายัณห แผนประดิษฐ 

เลขานุการ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก

นายสุทัศน เอ่ียมแสง หัวหนาฝายสินเชื่อ นางสาว

พรรษพร แสงประพาฬ นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว 

กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ นาง

นาถ มงคลหวา และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ  
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กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมสมาชิกปวย 3 ราย 

  วันที่  21 กันยายน 2561 นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ นาย

สุทัศน เอี่ยมแสง หัวหนาฝายสินเชื่อ นายณัฐภูมิ 

สุวรรณวงศา และนายสมยศ นันตาวัง  กรรมการ 

เดินทางไปเยี่ยมไขนางพัชริดา มีบํารุง สมาชิก

แ ผ นกว ิส โค ส  ผ ล ิต  ที ่โ ร ง พย า บ าล รา ช ธานี      

จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากปวยลําไสอักเสบ 

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ 

เดินทางไปเยี่ยมไขนางสุกัญญา ศุภศิลป สมาชกิแผนก

บริหาร (แวรเฮาท) ที่โรงพยาบาลอางทองเวชการ 2 

เน่ืองจากเปนไขหวัดใหญสายพันธุ เอ ลงปอด 

วันที่ 29 กันยายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ นายสุทัศน เอ่ียมแสง 

หัวหน าฝ ายสิน เชื่ อ  และนายสมยศ นันตาวั ง 

กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไขนายสมคิด ปุนนิลุบล 

สมาชิกแผนกไดเวอร ที่บานพัก ต.โพสะ อ.เมือง

อางทอง จ.อางทอง เน่ืองจากปวยเปนตอกระจก 

อน่ึง ในการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกทุกคน 

สหกรณฯ ไดทําการมอบของเยี่ยมไขมูลคา 300 บาท 

ใหสมาชิกทุกคนดวย 

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดบิดาสมาชิก และ

สมาชิก รวม 2 ราย 

วันที่ 8 กันยายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศ รีโพธิ์  วายุพักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณูรอง

ป ร ะธานฝ า ย ก ารศึ กษ าแ ล ะป ระช าสั ม พั น ธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ นายสุทัศน 

เอี่ยมแสง หัวหนาฝ ายสินเชื่อ นาย วิรัต  ชู จิตต 

กรรมการ เดินทางไปเปนเจาภาพสวดอภิธรรมงานศพ

บิดานายศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ สมาชิกแผนกพนสภาพ

การเป นพ นักงาน ณ วัดทางพระ อ . โพธิ์ ทอง          

จ.อางทอง พรอมกับชวยเงินทําบุญ จํานวน 500 บาท 

  วันที่ 13 กันยายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รอง

ประธานฝายการเงิน นายสายัณห แผนประดิษฐ 

เลขานุการ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ เหรัญญิก 

นายวิรัต ชูจิตต นางสาวณัฐริญา อนุสิ และ นางนาถ 

มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป เดินทางไปเปนเจาภาพ

สวดอภิธรรมศพนายบุญชอบ ขวัญศิริ สมาชิกแผนก

พนสภาพการเปนพนักงาน ณ วัดพายทอง อ. ปาโมก 

จ. อางทอง พรอมกับชวยเงินทําบุญ จํานวน 5,000 

บาท (หาพันบาทถวน) 

 วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานฯ และนายมานะกูล พรรณเรณู รองประธาน

ฝายประชาสัมพันธ เขารับการฝกอบรมสําหรับ

ผูบริหารและฝายจัดการสหกรณทุกประเภท หลักสตูร 

“การพัฒนาศักยภาพสหกรณยุค 4.0” รุนที่ 1 ณ 

โรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 

จัดโดย สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

 วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานฯ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฯ 

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก นายสุทัศน 

เอี่ยมแสง นายเฉลย ชมบุหร่ัน นางสาวพรรษพร แสง

ประพาฬ นายวิรัต ชูจิตต นายอนุรักษ ทองโตนด 

นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจัดการ เปนเจาภาพสวดอภิธรรมงานศพ

บิดานางวราภรณ วุฒิเสถียร สมาชิกแผนกหอง

ปฏิบัติงานเคมี ที่วัดราชปกษี (นก) ต.โพสะ อ.เมือง

อางทอง จ.อางทอง พรอมชวยเงินทําบุญงานศพ

จํานวน 500 บาท 
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“วันออมแหงชาติ” ถูกกําหนดขึ้นโดยมตขิอง

คณะรัฐมนตรี คือ วันที่ 31 ตุลาคมของทุกป ซึ่งถือ

เปนวันสําคัญวันหน่ึงในการพัฒนาประเทศไทย การ

กําหนดใหมี “วันออมแหงชาติ” เพ่ือสงเสริมใหคน

ไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพ่ือใหประชาชน

ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการออม

เงิน โดยจะเห็นไดวา มีหนวยงานหลายแหง รวมทั้ง

ธนาคาร จัดกิจกรรมขึ้นในวันออม ในแตละปที่ผานมา 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ได

จัดกิจกรรม “วันออมแหงชาติ” ขึ้น ซึ่งสหกรณฯ ได

นําสมาชิกเขารวมกิจกรรมเปนเวลาหลายป  เปน

กิจกรรมเชิญชวนใหสมาชิกฝากเงินในอัตราดอกเบี้ย

พิเศษ พรอมรับของที่ระลึก นอกจากน้ีมีการจัดงาน

นิทรรศการเผยแพรความรูดานการออม เชน การ

ประกวดคําขวัญ การสรางสรรควิธีการออม เปนตน  

วิธีการออม เปนการเก็บเงิน เปนการสราง

แรงจูงใจ ใหสมาชิก รูจักประหยัดและอดออม และ

อยากออมเงิน โดยออมเพื่อไวเปนทุนการศึกษา และ

เปนตนทุนสําหรับบั้นปลายชีวิตเปนตัวอยางที่ดีแก

บุตรหลานดวย เปนการสอนใหเด็กๆ เห็นความสําคัญ

ของการวางแผนและการจัดการทางการเงิน ถือเปน

ทักษะชีวิตที่สําคัญยิ่ง เพราะในทุก ๆ กิจกรรมในชีวิต 

มักมีเร่ืองเงินเขามาเกี่ยวของเสมอ การเรียนรูเร่ือง

เงินๆ ทองๆ อยางถูกตอง ไมใชเปนไปเพ่ือการสราง

ความมั่งคั่ง รํ่ารวย แตเปนไปเพ่ือการสรางความสุข

และความสมดุลในชีวิต วัยที่เหมาะสมที่สุดในการ

สรางหรือปลูกฝงวินัย คือวัยเด็ก ตองรวมมือรวมใจ 

สงเสริมวัฒนธรรมการออมใหเกิดขึ้นทั้งกับเด็ก ๆ 

และตัวสมาชิกเอง วันน้ีขอนําขอคิดเร่ือง “หลักการ

ออม” มาใหเรียนรู ดังนี้ 

1. ตองรูจักเพ่ิมพูนรายได สมาชิกตองมี

ความกระตือรือรน ขยันขันแข็ง มานะอดทนในการ

ทํางาน รูจักคิดหาทางเพ่ิมพูนรายไดตลอดเวลา 

เพราะผูมีรายไดมาก และรูจักประหยัดการใชจาย 

ยอมมีโอกาสเก็บออมไดมากกวาผูมีรายไดนอย หรือ

อาจจะกลาวไดวา สมาชิกหารายไดมากเทาไรก็มี

โอกาสประหยัดเงินไดมากเทานั้น 

2. ตองปลูกผังนิสัยการเก็บออม สมาชิก

ควรตองพยายามฝกฝนตัวเองใหมีความสามารถที่

ควบคุมการใชจายของตน ฝกเก็บออมเงินอยาง

สมํ่าเสมอจนเคยชินเปนนิสัย สมาชิกที่มองการณไกล

ซึ่ง มีการพิจารณาถึงสิ่งที่ จํา เปนและตองการไว

ลวงหนา ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยูเสมอ ยอมจะ

ทําใหการใชเงินเปนไปอยางระมัดระวัง และมีเงินออม

เพ่ือการใชจายในอนาคตตามตองการได นิสัยการเก็บ

เงินออมยอมทําใหสมาชิกมีการวางแผนการใชจายเงนิ

ที่ดี แมวาจะมีรายไดนอยจะทําการออมไดยาก แตถา

หากไดฝกจนเปนนิสัยก็ยอมทําได การเก็บออมจะทํา

ไดเพียงใดน้ัน ขึ้นอยูกับความพยายามและความตั้งใจ

ของสมาชิก 

สมาชิกและครอบครัวควรถือเปนหนาที่ที่จะ

ชวยกันออมในสิ่งที่ควรออมและในสิ่งที่สามารถทําได 

กา รเ ก็บออมคนละเล็กละนอย  ยอมจะทํ าให

ครอบครัวมีเงินออมมากขึ้น หากไมเชื่อใจวาจะ

สามารถบังคับใจตนเองใหเก็บออมไดก็อาจใชวิธีการ

ออมแบบบังคับทางออม เชน ฝากเงินประเภทประจํา

กับธนาคาร การซ้ือสลากออมสิน การประกันชีวิต

หรือเขาเปนสหกรณออมทรัพย ฯลฯ จากวิธีการ

ดังกลาวจะทําใหผูบริโภคสามารถมีเงินออมได 

3. รูจักทํางบประมาณวางแผนการใชเงิน 

สมาชิกควรจะไดมีการวางแผนการใชเงิน โดยวิธีการ

กําหนดวงเงินค าใชจายปจจุบันหรือวงเ งินตาม
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ตองการในอนาคต  ทําประมาณการรายไดและ

รายจาย พิจารณารายการและจํานวนเงินรายจายและ

ทําบัญชีรายจายประจําตัว และประจําครอบครัวตาม

รายจายที่ตองจายจริงแตละเดือน 

4. รูจักสงเคราะหคนอื่นเทาที่จําเปน ในเม่ือ

ทุกคนเปนหนวยหน่ึงของสังคม ทุกคนก็มีรายจาย

จําเปนสวนหน่ึงเพ่ืองานสังคม เพ่ือการกุศลหรือ

สาธารณะประโยชนสวนรวม รายจายสวนน้ีสมาชิก

ควรกันเงินเอาไวเทาที่จําเปน เชน การสงเคราะห

บุคคลที่ดอยกวา งานแตงงาน งานศพ งานบวชนาค 

การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ฯลฯ รายจายเพ่ืองาน

สังคมที่ไมมีความจําเปน ควรจะยกเวนไปบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับสมาชิก คงสงสัยวา ทําไมสหกรณฯ 

ไมจัดงาน “วันออมแหงชาติ” เน่ืองจากสมาชิกเปน

พนักงานของบริษัทฯ ในชวงวันที ่31 ตุลาคม สมาชิก

ไมมีรายไดเพ่ิมขึ้น ทําใหไมมีเงินจะนํามาฝากหรือออม

ไวกับสหกรณฯ แตจะไดรับเงินโบนัสประจําป  ใน

เดือนธันวาคม สหกรณฯ ไดสงเสริมการออม ระหวาง

วันโบนัสออกจนถึงวันที่ 7 มกราคม ของปถัดไป ในป 

2561 เงินโบนัสจะออกในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

สหกรณฯ ไดจัดเตรียมของขวัญ ของที่ระลึก ไวใหแก

สมาชิกที่ นําเงินโบนัสมาฝากกับสหกรณฯ  โดย

สหกรณฯ ไดประกาศเชิญชวนใหสมาชิกแจงความ

ประสงคโอนเงินโบนัสฝากกับสหกรณฯ ซ่ึงสมาชิกไม

ตองถอนเงินจากธนาคารหรือ กด ATM มาฝาก เพียง

แจงความประสงคกับสหกรณฯ วาจะโอนเงินโบนัส

ฝากกับสหกรณฯ จํานวนเทาใด ในวันโบนัสออก

สมาชิกสามารถนําสมุดคูฝากมาปรับยอด รับของขวัญ

จากสหกรณฯ ไดเลย สําหรับอัตราดอกเบี้ยของ

สหกรณฯ มีดังน้ี 

1) เงินฝากออมทรัพย อัตราดอกเบี้ยรอยละ 

1.00 ตอป 

2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ มีอัตราดอกเบี้ย 

2 อัตรา คือ 

    - ยอดฝากตั้งแต 300 - 999,999.99 

บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.00 ตอป 

    - ยอดฝากตั้งแต 1,000,000.00 บาท ขึ้น

ไป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป 

3 )  เ งินฝาก เ พ่ือก ารศึกษ าบุต ร  (ฝ าก

ระยะเวลา 36 เดือน เทากัน) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 

3.00 ตอป  

สําหรับดอกเบี้ยของธนาคารในปจจุบัน คือ 

เงินฝากออมทรัพยดอกเบี้ยรอยละ 0.15 - 0.50 ตอป 

เงินฝากประจําดอกเบี้ยรอยละ 0.75 - 1.50 ตอป 

สมาชิกคงพอจะเห็นความแตกตางกันแลว สวนเงิน

โบนัสที่ฝากกับสหกรณฯ เมื่อฝากแลวสามารถถอน

ใชได 50% หรือคร่ึงหนึ่งของเงินโบนัส ณ วันโบนัส

ออก และสามารถถอนไปใชจายชวงป ใหมไดทั้ง

จํานวน ในวันที ่28 ธันวาคม 2561 สมาชิกทานใดยัง

ไมแจงความประสงคหักเงินโบนัสฝากกับสหกรณฯ 

สามารถติดตอขอรับใบแสดงความประสงคหักเงินได 

ณ ที่ทําการสหกรณฯ หรือขอไดที่คณะกรรมการ

ดําเนินงานทุกทาน นอกจากสหกรณฯ จะจาย

ดอกเบี้ยที่สูงกวาธนาคารสหกรณฯ ยังมีของขวัญ 

ของที่ระลึกมอบใหสมาชิกอีกดวย 
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนตุลาคม 2561 มาพบกับ ทานสมาชิก และ

ทานผูอานทุกทานแลวครับ ###๙๙๙###  

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเฉลย ชมบุหร่ัน 

ที่ไดรับการประกาศรายชื่อใหเปนผูสมควรไดรับการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูพิพากษาสมทบ ในศาล

แรงงานภาค 1 เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผานมาครับ 

###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร และ คุณวิรัต ชูจิตต ที่ไดรับการเลือกตั้ง

เปนที่ปรึกษากลุมสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร

ลา ดวยเชนกันครับ ###๙๙๙### เขารับการรักษา

อาการ ซ ีสกอนเล็กๆ ที ่โรงพยาบาลศิ ริราช ปย

มหาราชการุณย กรุงเทพฯ สําหรับ คุณกานตชนิต  

หาญกลา ขอใหคุณเกงหายเปนปกติโดยเร็วนะครับ  

###๙๙๙### เขารักษาตัวในโรงพยาบาลถึงสอง

รอบ สําหรับ คุณสุกัญญา ศุภศิลป ดวยโรคไขหวัด

ใหญ สายพันธเอ ลงปอด ขอใหสุขภาพแข็งแรงหาย

เปนปกติโดยเร็วนะครับ ###๙๙๙### เพราะปวย

เป นโ รคไข หว ัด ใหญ เหม ือนก ัน ทํา ให  คุณพร

ประเสริฐ สําอางคศรี จึงตองเขานอนที่โรงพยาบาล

อางทองเวชการ ขอใหหายโดยเร็วนะครับ ###

๙๙๙### ช วง กลาง เด ือนต ุล าคม  ค ุณส ุพจน     

บุญเก ิด คุณพรรษพร แสงประพาฬ คุณกําธร 

ตั ้งใจ  ค ุณวราภรณ ตั ้งใจ  และ คุณจ ิราภรณ 

ทรัพยอุภัย พากันไปเที่ยวเชียงใหมมา ทุกคนมีแต

ความส ุขค รับ  ###๙๙๙### ขอขอบค ุณ ค ุณ      

ว ีระศักดิ์ รอดยิ ่ง ที ่ไดสมัครเปนสมาชิก สสอป. 

แลวครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ

2 ทานที ่ได นําบ ุคคลในครอบครัวมาสม ัครเป น

สมาชิก สสอป. ไดแก คุณสุรศักด์ิ สอนโย (คุณพอ) 

และ คุณวรพล ประทุมทอง (ค ุณพอของภรรยา) 

###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณพัชริดา มีบําร ุง 

คุณเยาวลักษณ เสาใบ และ คุณอรอนงค จินาบุญ 

ที่ไดทําการเพ่ิมคาหุนกับสหกรณฯ ในเดือนกันยายน

ที่ผานมา ขอใหมีหุนจํานวนมากในวันเกษียณอายุ

นะครับ ###๙๙๙### ปวยเปนโรคตอกระจก ทําให 

คุณสมคิด ปุนนิลุบล ตองเขารักษาตัวที่โรงพยาบาล

หลายวัน ขอใหหายเปนปกติโดยเร็วนะครับ  

สองพ่ีนอง คุณศิรินทิพย มวงศรีจันทร และ 

คุณศิริพร ศรีสุวรรณธนู พรอมกับครอบครัว เดินทาง

ไปไหวขอพรกับจาวปูพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ และ

จาวยานางพญานาคิณีศรีปทุมมา คําชะโนด อุดรธานี 

ขอใหสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการครับ ###

๙๙๙### เดินทางไปเที ่ยวภูเก็ตมาแลว สําหรับ  

คุณสุทัศน สนธิพงษ และครอบครัว หลังจากน้ีคงมี

พลังในการทํางานมากขึ ้นนะครับ ###๙๙๙### 

หลังจากที่เขารวมการอบรม หลักสูตร “การทําน้ํา

หมักจุลินทรียสังเคราะหแสง และการทําไขเค็มดวยไข

ไก ”  ที่ จัด โดยสหกรณออมทรัพยฯ คุณประยูร        

มินภายสงค ได นําความรู ที ่ได ร ับ ไปทําน้ําหม ัก

จุลินทรียสังเคราะหแสงใชในครัวเรือน คุณประยูร

บอกวาไดผลดีเปนอยางมากเลยครับ ###๙๙๙### 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิรัต ชูจิตต เนื่องในโอกาส

ที่เจาอาวาสวัดตาลเจ็ดชอจัดงานเลี้ยงเด็กยากจนทีว่ดั

เพื่อเปนการทําบุญเน่ืองในวันคลายวันเกิดใหครับ คน

ทําความดี พระทานมองเห็นครับ ###๙๙๙###  

นาน ๆ จะโชคดีเสียที ดีใจกับ คุณนํ้าออย อุนจิต ที่

ไดรับโชคจากเลขทาย 2 ตัวจากสลากกินแบงครับ 

###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัชณา  
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วายุพักตร ที่นองโบว หลานสาว กําลังจะมีเหลน

ชาย (นองบ็อบบี ้) ใหในเดือนมีนาคมปหนาครับ  

###๙๙๙### สําหรับ คุณจันตรีญา มาลาพงษ 

ใกลถึงวันคลอดแลวครับ ขออวยพรลวงหนาใหคุณ

แมและคุณลูกมีสุขภาพแข็งแรงทั้งสองคนดวยครับ 

###๙๙๙### พบกันฉบับหนา สวัสดีครับ ###

๙๙๙### 

 

 

 

คอลัมภ “หนาน้ีมีรางวัล” เปนคอลัมภใหม

ที่สหกรณฯ จัดทําขึ้นเพ่ือเชิญชวนใหสมาชิกสหกรณฯ 

ทุกทานรวมกิจกรรมตอบคําถาม เพื่อรับของที่ระลึก

จากสหกรณฯ ดวยการตอบคําถามที่กองบรรณาธิการ

จะถามสมาชิกในคอลัมภ น้ี เปนประจําทุกเดือน 

สําหรับคําถามที่จะนํามาถามสมาชิก เปนคําถามที่มี

อยูในคอลัมภตางๆ ในหนังสือฉบับน้ี 

สําหรับคําถามประจําเดือนกันยายน 2561 ที่

ผานมาพรอมคําตอบ ไดแก 

1.ใครเปนนายก สมาคม สสอป.? 

คําตอบ คือ นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร 

2. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สหกรณฯ มี

สมาชิกก่ีคน? 

คําตอบ คือ จํานวน 1,214 คน 

3. วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 มีกรรมการทาน

ใด เขารวมสัมมนาที่ จ.นครนายก? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําตอบ คือ นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา และนาย

พีระภัทร ลอยละลิ่ว 

ในเดือนกันยายน 2561 มีสมาชิกตอบคําถาม 

3 ขอถูกตองรวม 23 ทาน ผลการจับสลากผูที่ไดรับ

รางวัล มีดังน้ี คือ 

- รางวัลพิเศษ หมอนตราสหกรณ ไดแก คุณ

ศรีประไพ มุฑาวัฒนอมร 

- รางวัลอีก 5 รางวัล ได แก ค ุณบัวสวรรค  

ดีบุกคํา คุณพรชนก คงเกษม คุณวิรัช จันพลา คุณ

สุชานันท ทวีคูณ และคุณพิเชษฐ สาสุข 

ขอเชิญสมาชิกที ่ไดรับรางวัล 6 ทาน ต ิดตอ

ขอรับของรางวัลไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

ขอเชิญสมาชิกทุกทานสงคําตอบไดที่ทําการ

สหกรณฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ใน

กรณีที่ มีผูตอบถูกเกินกวา 5 ทาน จะใชวิธีการจับ

สลากเพื่อมอบของรางวัลใหแกผูที่ตอบคําถามถูกรวม 

5 รางวัล ดังกลาว ขอใหทุกทานโชคดี สวัสดีครับ 

คําถามสําหรับคอลัมภ “หนาน้ีมีรางวัล” ฉบับ

ประจําเดือนตุลาคม 2561 ไดแก 

 

 

 

 

 

วันออมแหงชาตติรงกับวันทีเ่ทาไหรของทุกป ?? 

คําตอบ ............................................................... 

1 ใครเปนวิทยากรบรรยายในการจัดอบรมให

ความรู เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง?? 

คําตอบ ............................................................... 

ชื่อ-สกุล................................................................ 

แผนก................................................................... 

3 

วันที่ 11 ก.ย. 2561 ทําการอบรมสมาชกิก่ีคน?? 

คําตอบ ............................................................... 

2 
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ฉบับที ่361 ประจําเดอืน ตุลาคม 2561 

 
รายงานกิจการประจําเดือน กันยายน 2561 (MONTHLY REPORTS SEPTEMBER 2018) 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,217 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุน  Share capital 359,133,480.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา  Savings deposit From last month 13,844,469.68 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 2,322,142.76 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 1,942,950.18 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  14,223,662.26 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 120,087,639.97 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 3,074,529.12 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 1,705,640.70 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  121,456,528.39 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month 7,964,900.00 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 456,264.91 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 649,164.91 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  7,772,000.00  บาท Baht 

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

7. ทุนสะสมตามขอบังคับ  Reserve according to by-laws, regulation and other 753,965.29 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 23,819,287.13 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณอ่ืน  Deposits in other Co-operatives 117,062,865.27 บาท Baht 

11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 314,929,939.30 บาท Baht 

  ใหกูระหวางเดือน  Loans to members in this month 36,068,500.00 บาท Baht 

  รับชําระคืนระหวางเดือน  Loans repayment form members in this month 37,268,780.61 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน  Total Loans to members   313,729,658.69 บาท Baht 

12. เงินใหกูแกสหกรณอื่น Loans to other cooperatives 44,990,213.70 บาท Baht 

13. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู  Interest received from Loans 13,313,788.50 บาท Baht 

14. รายไดเดือน มกราคม - กันยายน 2561 Revenues from January - September 2018 18,945,416.25 บาท Baht 

15. รายจายเดือน มกราคม - กันยายน 2561 Expenses from January - September 2018 5,362,672.96 บาท Baht 

16. รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย  Total income (Approximated) 13,582,743.29                                                                                                                             บาท Baht 
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»ÃÐ¸Ò¹Ï áÅÐÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Ï ÁÍº¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ» 
ãË�á¡�»ÃÐ¸Ò¹ ªÊÍ. ã¹ÇÑ¹¡�ÍµÑé§ 46 »� ªÊÍ.  

(1 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 61) 

¹ÒÂ¡ ÊÊÍ». à»�¹ÇÔ·ÂÒ¡ÃºÃÃÂÒÂàÃ×èÍ§ ÊÊÍ». ãË�·Õè
»ÃÐªØÁãË�ÇÔÊÒÁÑ¢Í§ ÊÍ.à¹ªÑè¹ÁÑÅµÔÁÕà´ÕÂ¡ÃØ�» ¨íÒ¡Ñ´ 

(12 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 61) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÁÍºà§Ô¹ÊÔ¹äËÁ·´á·¹ 30,000 ºÒ· 
á¡�ºØµÃ¢Í§¹ÒÂºØªÍº ¢ÇÑÈÔÃÔ ·ÕèÇÑ´¾ÒÂ·Í§ 

Í.»�ÒâÁ¡ ¨.Í�Ò§·Í§ (16 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 61) 

¹ÒÂ¡ ÊÊÍ». à¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁãË� ÊÍ.ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ 
¾Ò¹Òâ«¹Ô¤ í̈Ò¡Ñ´ Í.ºÒ§»Ð¡§ ¨.©ÐàªÔ§à·ÃÒ 

(21 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 61) 

ÊË¡Ã³�Ï ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãË�¤ÇÒÁÃÙ�á¡�ÊÁÒªÔ¡´�Ò¹ �àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§� ËÅÑ¡ÊÙµÃ �¡ÒÃ·íÒ¹éíÒËÁÑ¡ Ø̈ÅÔ¹·ÃÕÂ�ÊÑ§à¤ÃÒÐË�
áÊ§ áÅÐ¡ÒÃ·íÒä¢�à¤çÁ´�ÇÂä¢�ä¡�� â´ÂÁÕ ¹ÒÂÇÑ²¹ªÑÂ ¡ÅÑ´Ê¹Ô· à»�¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã (22 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 61) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


