
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ นําสมาชิกไปศึกษาดูงานการปลูกผักไฮโดร-

โปรนิกส์ ทีสมุทรปราการ 

วนัที 28 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออม

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด นําโดยนาย

สุวฒัน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายณัห์ 

แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผู ้จ ัดการ พร้อมกับเจ้าหน้าทีสหกรณ์ทุกคน นํา

กรรมการสมาชิ ก แ ละเจ้าหน้าทีฯ รวม 51 คน 

เดินทางไปศึกษาดูงานการปลูกผกัไฮโดรโปรนิกส์ 

ทีกรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ 

เพือใหส้มาชิกไดเ้รียนรู้นาํมาปลูกเพือลดรายจ่ายใน

ครอบครัว หรือประกอบเป็นอาชีพเสริมให้แก่

ครอบครัว สมาชิกได้ให้ความสนในสอบถามเรือง

การปลูกผกัไฮโดรโปรนิกส์จากเจา้หน้าทีดว้ยความ

สนใจเป็นอยา่งมาก หลกัจากการเยียมชมแลว้ คณะ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

  

 

 

 

ตอ้นรับได้นาํชมสถานทีต่างๆ ภายในกรมอู่ทหาร-

เรือพระจลุจอมเกลา้ เช่น พระอนุสาวรีย์รัชการที 5 

เรือรบหลวงแม่กลอง 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่วมการประชุมใหญ่ 

วิสามัญ ครังที 2/2559 สสอ. รรท.  

วนัที 27 มิถุนายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายพชัรพล วิชยัประสิทธิ อุปนายก คนที 3 เขา้

ร่วมการประชุมใหญ่วิสามญั ครังที 2/2559 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ราชการรัฐวสิาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ณ หอ้งประชุม 

701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จาํกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนางสุมาลี ยุก- 

ตนนท์ นายกสมาคม สสอ.รรท. เป็นประธานในที

ประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ใหญ่วสิามญั ครังที 1/2559 วนัที 19 เมษายน 2559 

รับทราบรายงานผลการดาํเนินการของ สสอ.รรท.

ระหวา่งเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559 ณ วนัที 31 

พฤษภาคม 2559 สสอ.รรท. มีสมาชิก 43,158 คน 

สสอท. มีสมาชิก 26,887 คน สสอป. มีสมาชิก 5,214 

(อ่านต่อหน้า 3) 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

»�·Õè 31 ©ºÑº·Õè 335  



 2 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 335 ประจําเดือน สิงหาคม 2559 

 
 

 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี    เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ    มงคลหวา หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล   แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ             นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นายพีระภัทร  ลอยละล่ิว 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา 

 นางสาวณัฐริญา  อนุสิ 

 นายมานะกูล  พรรณเรณู 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ    วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายลิขิต มีบํารุง เหรัญญิก 

นายพีระภัทร ลอยละล่ิว กรรมการ 

นายพงษศักดิ์ คงม ี กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู กรรมการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 34 (2559) 

 
 

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ 
สหกรณออมทรพัยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

ยกกรเทิดเหนือเกลา พระแมเจาผูทรงศร ี
เอกองคราชิน ี  “สิริกิติ์"ม่ิงขวัญไทย 
     สิบสองสิงหามาส  ผองทวยราษฎรกราบบาทไท 
“เทพลีลา"สํานึกใน  พระมหากรุณาธิคุณ 
    เคียงคูองคราชัน  สถิตม่ันดั่งจันทรสูรย 
สองโลกใหสมบูรณ  เพ่ิมพูนสุขทุกผูคน 
    “สิริกิติ"์ทรงกอกิจ  ประสิทธิ์สรรพบันดาลดล 
ไพรฟาพระเยี่ยมยล  เอื้อมหัตถปองผองภัยพาล 
    การศึกษาประชาราษฎร ทรงมุงมาดและสืบสาน 
ใหเรียนรูหลักการ  สรางงานตามวิถีนิกร 
    ศิลปาชีพจึงกอเกิด คุณคาเลิศเปนนุสรณ 

น้ํา-ฟา-ปา-ดิน-นคร  ทรงอนุรักษพัฒนา 
    เชิญไตรรัตนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ นิรมิตทรงหรรษา 
เปยมดวยพระบุญญา  คูแผนฟาประชาไทย 
    พระบารมีเจิดจรัส  สิริสวัสดิ์นิรัติศัย 
นอมถวายพระพรชัย  ขอพระองคทรงพระเจริญ. 
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นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่วมการประชุมใหญ่ฯ  

(ต่อจากหน้า 1) 

คน และ สสอต. มีสมาชิก 25,643 คน รวมสมาชิก

ของ 4 สมาคม เป็นจาํนวน 100,902 คน มีมติลด

อตัราการเก็บเงินสงเคราะห์ จากศพละ 6.10 บาท 

เป็น 5.87 บาท ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2559  

ประธานฯ รองประธาน และผู้จัดการ เดินทางไปดู

งาน และหาข้อมูลการปลูกผักไฮโดร ทีกรุงเทพฯ 

วนัที 28 มิถุนายน 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย-     

เรยอน จาํกัด เดินทางไปศึกษา และหาข้อมูลการ

ปลูกผกัไฮโดร ทีศูนยเ์รียนรู้บา้นผกัไฮโดร เลขที 2/1 

ซอยเทียนทะเล 20 แยก 8-12 แขวงแสมดาํ เขตบาง

ขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150  

การเดินทางไปศึกษาและหาขอ้มูลการปลูก

ผกัไฮโดรดงักล่าว เพือเป็นการหาขอ้มูลของสถานที

ดูงาน ก่อนนําสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ-

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั ไปศึกษาดูงานต่อไป 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการใช้

ระบบงาน E document สสอค.  

วนัที 1 กรกฏาคม 2559 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวรัิต ชูจิตต์ กรรมการฯ เขา้ร่วม “พิธีเปิดการ

ใช้งานระบบ E ducument” ของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รู-

ไทย ณ หอ้งประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-

แห่งประเทศไทย จาํกดั ถนนนครอินทร์ อาํเภอบาง-      

กรวย จงัหวดันนทบุรี 

พิธีเปิดการใชง้านระบบ E ducument มีนาย

อุทัย  ศ รี เ ท พ  นา ยก ส มา ค ม  ส ส อ ค .  ร่ ว ม กับ

คณะกรรมการของสมาคม พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ 

ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั นายสุรศกัดิ ยศปัญญา ผูจ้ดัการ

สม าคม ส สอ ค.  แ ละนาย กส มาคมฌาปนกิจ -

สงเคราะห์ ก ับผูแ้ทนสมาคมฯ ทงั 6 สมาคมฯ ร่วม

แส ดงความยินดี  ในพิ ธีเ ปิดการใช้ง าน ระบบ             

E ducument  

อนึง ผูแ้ทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทงั 

7 สมาคม และคณะเจา้หน้าทีจาก สสอค. ร่วมกัน

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที     

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. 

รับตาํแหน่งประธานคนใหม่ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ดว้ย 

นายกสสอป. เ ข้าร่วมการประชุม ”คณะผู้บริหาร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 สมาคม ครังที 2” 

วนัที 4 กรกฏาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายพชัรพล วชิยัประสิทธิ อุปนายก คนที 3 และนาง

ลดัดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก เขา้ร่วม “การประชุมคณะ

ผูบ้ริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 สมาคม ครัง

ที 2” ณ หอ้งประชุม 602 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-

แห่งประเทศไทย จาํกัด โดยมีนายสุทศัน์ กองป่า          

อุปนายก  คนที 3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.)  ทําหน้าทีประธานใน             

ทีประชุม 
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  ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะผูบ้ริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 สมาคม 

ครังที 1 มีมติใหแ้ต่ละสมาคมฯ ส่งผูแ้ทนสมาคมเขา้

เป็น “คณะผู ้บริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 สมาคม” ตามสัดส่วน

การลงทุน ดงันี คือ สส.ชสอ. 5 คน สสอค. 5 คน 

สสธท. 3 คน สสอ.รรท. 2 คน สสอท. 2 คน สสอท. 

2 คน และ สสอป. 2 คน มีมติแต่งตังผูแ้ทนแต่ละ

สมาคมฯ สมาคมละ 1 คน เพือทาํการแกไ้ขปรับปรุง 

“ร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่ง 7 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์อ อมทรัพย์ 7 กลุ่ม

วิชาชีพ ฉบบั พ.ศ.2559” ซึงยกร่างมาโดยผู ้แทน 

สสอค. มีมติกาํหนดรายละเอียดการจดัการสัมมนา

กรรมการและเจา้หนา้ที 7 สมาคมฯ เพิมเติม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสหกรณ์ฯ มอบเช็คของ ชสอ. ให้แก่โรงเรียน

ชุมชนวัดพายทอง จํานวน 9,500 บาท 

 วนัที 8 กรกฎาคม 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเงิน นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ 

เลขานุการ นายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการ และ 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จดัการ สหกรณ์ออม-

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั เดินทางไป

มอบเช็คของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ-

ไทย จํากัด (ชส อ.)  จํานวน 9,500 บาท ให้แ ก่

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนวดัพายทอง ต.สายทอง 

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เพือสนบัสนุนโครงการจดัซือ 

ตูท้าํนาํเยน็ของโรงเรียน  

ทังนี  โรงเรียนได้ทําโครงการขอความ

สนับส นุนจา กชุม นุมส หกรณ์ ออ มทรัพย์แ ห่ง

ประเทศไทย จาํกดั (ชสอ.) ผ่านชมรมสหกรณ์ออม

ทรัพย์ภาคกลาง ซึงทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จําก ัด ได้มอ บเ งินสนับสนุน

โครงการต่างๆ ของโรงเ รียนระดับพืนฐานทั ว

ประเทศจงัหวดัละ 1 โรงเรียน 

รองประธานฯ และกรรมกา รฯ  ร่วม การอบรม             

ทีกาญจนบุรี 

 วนัที 8 - 9 กรกฎาคม 2559 นายเฉลย  ชม-

บุหรั น รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนาย

ธนกฤต  วโรตนม ์กรรมการ เขา้ร่วมการอบรม เรือง 

“การจดัทาํนิติกรรมสัญญา และการปรับโครงสร้าง

หนี” รุ่น 3 ณ โรงแรมผึงหวาน รีสอร์ท อ.เมือง            

จ.กาญจนบุรี ซึงจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่ง -

ประเทศไทย 

          การจัดการอบรมมีวตัถุประส งค์เ พือให้

ผู ้ เ ข้า ร่ วมกา รอ บร มส ามารถ วิเ คราะ ห์ปัญห า 

พฤติกรรมของลูกหนี เพือปรับโครงสร้างหนี ตาม

หลักเกณฑ์ต่างๆ ทีกฎหมายกําหนด และเพือให้

เข้าใจเกียวกบัการทาํนิติกรรมสัญญา และมีสภาพ

บงัคบัไดต้ามกฎหมาย 

ประธานฯ และกรรมการ 2 คน เ ข้าร่วมประชุม

ประจาํเดือนคณะกรรมการกลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ 

 วนัที 10 กรกฎาคม 2559 นายสุวฒัน์  แกว้- 
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เฮียง ประธานกรรมการ และนายมานะกูล  พรรณ-

เรณู กรรมการ เ ดินทางไปประชุมประจํา เดือน

กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการสหพนัธ์สหกรณ์-

ออมทรัพย์ผู ้ใช้แรงงาน (สอร.) ณ ห้องประชุม

สโมสรพนกังานการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ จดั

โดยมูลนิธิไพศาล  ธวชัชยันนัท ์

หัวหน้าฝ่ายสิน เ ชือเ ข้าร่วมการสัมมนาวิชากา ร

ประจําปี 2559 ทีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 วนัที 10 กรกฎาคม 2559 นายเสน่ห์  ชุ่ม-

หฤทยั หวัหนา้ฝ่ายสินเชือ เดินทางไปร่วมโครงการ

สัมมนาวชิาการ ประจาํปี  2559 ของนิสิตโครงการ

หลักสู ตร ศิ ล ป ศ า ส ต ร มห าบัณ ฑิต  ส าข าวิช า

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควชิาสหกรณ์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เรือง 

“สหกรณ์ออมทรัพยใ์นกาํกบัของกระทรวงการคลงั” 

โอกาสหรืออุปสรรคในการพฒันา : คาํถามทีตอ้ง-

การคาํตอบ  

 ก า ร สั ม ม น า มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พื อ ร่ วม

แลกเปลียนความคิดเห็นระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ 

ขบวนการสหกรณ์ และนกัวชิาการถึงประเด็นการ

โอนสหกรณ์ออมทรัพย์ให้อยู่ภายใตก้ารกาํกบัของ

กระทรวงการคลงั  และเพือสนับสนุนการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการทีเกียวกับเรือง

สหกรณ์ในอนาคต 

นายก สสอป. ทําพิธีมอบเงินสงเคราะห์ศพ 600,000 

บาท แก่ทายาท สสอป. ที อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 

วนัที 10 กรกฎาคม 2559 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายสํารวย รอดวงษ ์อุปนายก คนที 2 และนายชยัยา 

ตีบไธสง กรรมการฯ เดินทางมาทาํพิธีมอบเงิน

สงเคราะห์ศพ จาํนวน 600,000 บาท ให้ทายาทของ

นายถิรกร โฉมงาม สมาชิก สสอป. ศูนยป์ระสาน-

งานสหกรณ์อ อมทรัพย์แพนด้า จิว เวลรี  จํากัด            

จ.สมุทรปราการ ซึงเสียชีวติเพราะกินนาํยาลา้งท่อ 

เจ้าภาพจะ ทําพิ ธีฌาปนกิจศพทีวดับางลายใต ้          

อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สมาชิกทีเสียชีวติท่านนี เป็น

สมาชิกทีเสียชีวติรายทีสอง ของศูนยป์ระสานงาน

แห่งนี 

สหกรณ์ฯ ทําการอบรมสมาชิกใหม่ 8 คน และมอบ

ของทีระลึกให้ผู้เข้าร่วมการอบรมด้วย    

             วนัที 12 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด จดัการอบรม

สมาชิกใหม่ 8 คน ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงาน-

ไทยเรยอน โดยมีนายสุวฒัน์  แก้วเฮียง ประธาน

กรรมการ นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ รองประธานฝ่าย-

การเงิน และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู ้จัดการ 

ร่วมกนัเป็นวทิยากร และมีนายเฉลย ชมบุหรั น รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ และนายลิขิต มีบาํรุง เหรัญญิก 

เข้าร่วมการอบรม โดยสหกรณ์ฯ ได้มอบหมอน-       

ผา้ห่มตราสหกรณ์ใหแ้ก่สมาชิกทีเขา้ร่วมการอบรม

ดว้ย  

สําหรับสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั จะตอ้งเขา้ร่วมการ

อบรมกับสหกรณ์ฯ ก่อนจึงจะมีสิทธิกู้เ งินกู้จาก

สหกรณ์ฯ ได ้

คณะกรรมการอํานวยการทําการประชุมประจําเดือน

กรกฎาคม 2559 

วนัที 12 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการอาํ - 
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นวยการ สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเร-

ยอน จํากัด ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง 

ปรธานกรรมการ นายศรีโพธิ วานุพักตร์ รอ ง

ประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรั น รอ ง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ และนายลิขิต มีบาํรุง เหรัญญิก 

ทาํการประชุมประจาํเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้อง

ประชุมสหภาพแรงงาน

ไทย เรยอน โดยมีนาย

สุ วัฒ น์  แ ก้ว เ ฮีย ง เ ป็ น

ป ร ะ ธ า น ใ น ที ป ร ะ ชุ ม 

และนางเ กษ มศรี  เ มฆ

หมอก ผู ้จดัการ เข้าร่วม

การประชุมดว้ย 

นายก สสอป. และกรรม-

การเข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหาร 7 สมาคมฯ       

ที ชสอ. 

วันที  1 3 กร กฎาคม 2559 นายศรี โพธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายธัญญา สายสิน อุปนายก คนที 1 นายสํารวย 

รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2 นายชุมพล ภูมิพันธ์ 

ผู ้ช่วยเลขานุการ นายสมจิตร์ แสนโคตร ผู้ช่วย-

เหรัญญิก และนายวรัิต ชูจิตต์ เข้าร่วมการประชุม 

“คณะผูบ้ริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 สมาคม” ครังที 3/2559 ณ  

ห้องประชุม 601 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จําก ัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี      

โดยมี  ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ นายกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม - 

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะ ผู ้บริหารสมาคมฌาปนกิจส งเคราะห์ฯ 7 

สมาคม ครังที 2/2559 วันที 4 กรกฎาคม 2559 

รับทราบรายละเอียดเพิมเติมในการจดังานสัมมนา

กรรมการ เจา้หน้าที 7 สมาคม ณ โรงแรมภูเขางาม 

พาโนรามา อ.เมือง จ.นครนายก โดยในช่วงบ่ายของ

วนัที 29 กรกฎาคม เป็น

กิ จ ก ร ร ม สั น ท น าก า ร

ระหว่างกรรมการ และ

เ จ้าห น้าที  ไ ด้แ ก่  ก าร

แข่งขนักอล์ฟ กิจกรรม

ล่องแก่ง เพน้ท์บอล ขับ

รถ ATV และบีบีกัน ที

ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ กํ า ห น ด

ประเด็นการสัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที 7 สมาคม 

รวม 15 ประเด็น มีมติกําหนดให้แต่ละสมาคมฯ 

แต่งตงักรรมการฯ 3 คนเป็นคณะผูบ้ริหาร 7 สมาคม

รวม 21 คน และกาํหนดสัดส่วนของคณะกรรมการ

ควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารสํานักงานสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 สมาคม ดงันี คือ สส.ชสอ. 5 

คน สสอค. 5 คน สสธท. 3 คน สสอ.รรท. 2 คน 

สสอท. 2 คน สสอต. 2 คน และ สสอป. 1 คน ฯลฯ 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่วมประชุมประจํา-

เดือนกรกฎาคม 2559 ของ สสอป. 

วนัที 13 กรกฎาคม 2559 นายศรีโพธิ  วาย ุ

พกัตร์นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวิรัต ชูจิตต์ พร้อมกับกรรมการและเจ้าหน้าที 

สสอป. ทาํการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
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สสอป. ชุดที 3 ครังที 19 ประจําเดือนกรกฎาคม 

2559 ณ ห้องประชุม 602 อาคารชุมนุมสหกรณ์   

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จําก ัด อ.บางกรวย                  

จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมา-

คมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการฯ ประจาํเดือนมิถุนายน 2559 ติดตาม

ผลการประชุมคราวก่อน รับทราบจาํนวนสมาชิก

คงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 5,256 

คน จาํนวนศูนย์ประสานงาน 62 ศูนย ์มีมติอนุมติั

จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของสมาชิกทีเสียชีวติ 4 

ราย มีมติอนุมติัสมาชิกใหม่ จาํนวน 66 ราย รับรอง

งบการเงินประจาํเดือนมิถุนายน 2559 ฯลฯ 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เยียมศูนย์ประสานงาน

สอ.ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ 

  วนัที 18 กรกฎาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายสมจิตร  แสนโคตร ผูช่้วยเหรัญญิก และนายวรัิต 

ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปเยียมคณะกรรมการ

และเจา้หนา้ทีศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ตลาดหนา้ค่ายจกัรพงษ์ เลขที 115 ถนนปราจีนธานี 

ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โดยมีนาย

ธีรยุทธ  รุจิเมธาภาส ผูต้รวจบญัชีศูนยฯ์ นางวลีรัตน์ 

วงษ์หาญ นางอธัญตรี ภารกิจ กรรมการศูนย์ฯ และ 

นางจาฏพจัน์  ดอนผา ผูจ้ดัการศูนยฯ์ ให้การตอ้นรับ 

ทงัสองฝ่ายไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นในเรืองการ

ดาํเนินงานด้านต่างๆ ระหว่างสมาคมฯ และศูนย์

ประสานงานอยา่งกวา้งขวาง รวมทงัสอบถามปัญหา

ต่างๆ ดว้ย หลงัจากนนั นายสมจิตร  แสนโคตร และ 

นายวิรัต ชูจิตต์ ได้ทําการตรวจสอบเอกสารการ

สมคัรเป็นสมาชิก สสอป. ซึงมีเอกสารบางส่วนตอ้ง

ทาํการแก้ไขปรับปรุงใหถู้กตอ้ง 

นายก สสอป. กรรมการสมาคมฯ และกรรมการศูนย์

ประสานงานร่วมกันมอบเงนิสงเคราะห์แก่ทายาท 

  วนัที 18 กรกฎาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายสมจิตร แสนโคตร ผู้ช่วยเหรัญญิก นายวิรัต        

ชูจิตต์ กรรมการฯ พร้อมดว้ยนางวลีรัตน์ วงษ์หาญ 

นางอธัญตรี ภารกิจ กรรมการศูนย์ฯ และ นาง

จาฏพจัน์  เอนผา ผูจ้ดัการศูนยป์ระสานงานสหกรณ์-

อ อ ม ท รั พ ย์ต ล าด ห น้ าค่ า ย จัก ร พ ง ษ์  อ . เ มื อ ง                  

จ.ปราจีนบุรี ร่วมกันทําการมอบเงินสงเคราะห์ 

จาํนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ให้แก่

ทายาทของนางสาววรรณนา ประกอบนา อายุ 60 ปี 

สมาชิก สสอป.รอบ 2/2558 ซึงเสียชีวิตในวนัที 13 

กรกฎาคม 2559 ดว้ยโรคติดเชือในกระแสเลือด โดย

ทําการมอ บในพิธีฌาปนกิจศพทีวัดท้าวอู่ทอ ง           

อ.เมือง จ.ปราจนีบุรี 

สหกรณ์ฯ เยียมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็น-

พนักงานครบ 5 ปี 2 ท่าน 

วนัที 22 กรกฏาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเงิน นายลิขิต มีบาํรุง เหรัญญิก นาย

อนุรักษ์  ทองโตนด กรรมการ นางนาถ มงคลหวา้ 

หวัหนาัฝ่ายทวัไป และนางสาวดวงกมล  แก้วสุกใส 

เจ้าหน้าทีธุรการ เดินทางไปเยียมนายวิรัต  บุญมี 

และนางโสฬส เชือเมืองพาน สมาชิกสหกรณ์ฯ 

แผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน ทีบา้นพกั ต.บา้น - 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 335 ประจําเดือน สิงหาคม 2559 

 
บ่อแร่ อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง 

   คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จะเดินทางไปเยียม

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทีเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน 

ครบ 5 ปี หรือ ครบ 10 ปีพร้อมกับซือของเยียม

สมาชิกเป็นเงิน 500 บาท โดยเ ดินทางไปเยียม

ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี ซึงเป็น

เดือนครบรอบปีการก่อตังสหกรณ์ฯ ทังนี ในวนัที 

22 สิงหาคม 2559 เป็นวนัครบรอบ 33 ปี การก่อตงั 

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

สําหรั บการ ไ ปเ ยียมสมาชิ กส หกรณ์ ฯ         

ทีเกษียณอายุหรือลาออ กจากงานครบ 5 ปี เป็น

ขอ้เสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์ในการประชุมกลุม่

ย่อ ยส มาชิก ในหัวข้อ  “ สิ งทีส มา ชิกสหกรณ์ฯ 

ตอ้งการให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการ”ในระหว่างการ

สัมมนาสมาชิกประจาํปีเมือประมาณ 10 ปีทีผ่านมา 

และสหกรณ์ฯ ได้นําข้อ เส นอแนะดังกล่าวมา

ดาํเนินการอย่างต่อเนืองตลอดมา 

รองประธานฯ และหัวหน้าฝ่ายทัวไป เข้าร่วมการ

ประชุมชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

  ว ัน ที  21 ก ร ก ฎาค ม  2559 นา ย ศ รี โ พ ธิ 

วายุพกัตร์ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ-

แรงงานไทยเรยอนจาํกัด และนางนาถ มงคลหวา้ 

หัวหน้าฝ่ายทั วไป นายวิรัต ชูจิตต์ รองประธาน- 

สหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด 

และนางวรรณา  ศรีเมือง กรรมการสหกรณ์เครดิตยู-

เ นี ย น บ้าน บ่ อ แ ร่  จํา กัด  เ ข้ า ร่ วม ก าร ป ร ะ ชุ ม

ประ จํา เ ดื อนกรกฎาคม 2559 ณ ห้อ งประชุม -

สํ านัก ง า น ส หก ร ณ์ จัง หว ัด อ่ าง ท อ ง  อ . เ มื อ ง                

จ.อ่างทอ ง โดยมี พ.ต .อ. พีรพันธ์ุ จ ันทร์ เ ทีย น 

ประธานชมรมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม  

   ทีประชุมมี มติมีมติรับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ครังที 9/2559 

รับรองรายรับ - รายจ่ายของชมรมฯ ประจาํเดือน

มิถุนายน 2559 โดยมีเงินคงเหลือยกมา 151,559.14 

บาท ไม่มีรายรับ รายจ่าย 830 บาท มีเงินคงเหลือยก

ไปเดือนกรกฎาคม 2559 จาํนวน 150,729.14 บาท มี

มติจัดการศึกษ าดูง าน และประชุมใหญ่ส ามัญ

ประจาํปี 2559 ในวนัที 7 - 9 ตุลาคม 2559 ทีเกาะช้าง 

จ.ตราด โดยใหส้หกรณ์สมาชิกฯ ส่งผูแ้ทนสหกรณ์ฯ 

เข้าร่วมการประชุมใหญ่ 2 คน โดยเสียค่าใช้จ่าย     

คนละ 1,000 บาท หากสหกรณ์ฯ ใด ต้องการส่ง     

ผูแ้ทนเกิน 2 คน ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายสําหรับคนที 3  

ขึนไป คนละ 1,500 บาท ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานฝ่ายการเงนิ และผู้จัดการ ร่วมสัมมนากับ 

สส. ชสอ. ทีนครปฐม 

วนัที 23 กรกฎาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี  

เมฆหมอก ผู ้จดัการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาศูนย์

ประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคตะวนัตก) สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ 

โรงแรมเดอะ รอยลั เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ต.ศาลายา 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 335 ประจําเดือน สิงหาคม 2559 

 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ 

นายก สส.ชสอ. เป็นประธานเปิดการอบรมและปิด

การสัมมนา พร้อมกับบรรยายพิเศษ นายพิบูลย ์    

มะนะโส นกัพฒันาสังคมชํานาญการพิเศษ กรม-

กิจการสตรีและสภาบนัครอบครัว กระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมั นคงของมนุษย์ บรรยาย 

เรือง “การเสริมสร้างหลกัประกนัความมนัคงของ

ครอบครัว” และเรือง “การปฏิบติังานตามพระราช-

บญัญติัการปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545” พร้อมกับ

การเสวนา “นานาทศันะ ฌาปนกิจสงเคราะห์” โดย

วทิยากรทงัสองท่านดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพมารดาสมาชิก 

  วนัที 11 กรกฎาคม 2559  นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย  ชมบุหรัน รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสายณัห์  แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก นาย

เสน่ห์  ชุ่มหฤทยั หวัหน้าฝ่ายสินเชือ นายพีระภทัร  

ลอยละลิว นายรวพิงษ์  ศุภศรี นายณัฐภูมิ  สุวรรณ-

วงศา กรรมการ นางนาถ  มงคลหวา้ หวัหน้าฝ่าย-

ทวัไป และนางสาวดวงกมล  แก้วสุกใส เจา้หน้าที-

ธุรการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพมารดานาย

วษิณุ  สังข์บวัศรี สมาชิกแผนกอลัซิลลารี ผลิต ทีวดั-

แสนสุข ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อม

ช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท  

กรรมการสหกรณ์ฯ เยยีมไข้สมาชิกป่วย 2 ราย 

วันที 7 กรกฎาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายลิขิต มีบาํรุง 

เหรัญญิก และนายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

เดินทางไปเยียมไข้นายอนุสรณ์ ทิณวงษ์ สมาชิก

แผนกสปินนิง ผลิต ณ บ้านพกั อ.เ มืองอ่างทอง      

จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตัดต่อมนําเหลืองอักเสบ 

บริเวณตน้ขา 

วันที 22 กรกฏาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายลิขิต มีบาํรุง 

เหรัญญิก และนายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั หัวหน้าฝ่าย-

สินเชือ ทาํการเยียมไขน้างสาววิภาดา ทองประไพ 

สมาชิกฯ แผนกห้องปฏิบัติการเคมี ณ ทีทําการ

สหภาพฯ เนืองจากป่วยเป็นไข้หวดั  

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วย    

ทงั 2 ราย สหกรณ์ฯ ไดท้าํการซือของเยียมไขใ้ห้แก่ 

สมาชิกทุกคน เป็นเงิน คนละ 300 บาท 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินทอดผ้าป่า จํานวน 500 บาท 

 วนัที 7 กรกฎาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่วม

บริจาคเงิน จาํนวน 500 บาท เพือทําบุญทอดผา้ป่า

มหากุศลเพือพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วดับวร-

นิเวศวิหาร กรุงเทพฯ โดยร่วมกับมูลนิธสากลเพือ

คนพิการ อนึง สหกรณ์ฯ ไดต้ังองค์ผ้าป่าเพือเชิญ

ชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

ไทยเ ร ยอ น จํากัด  ให้ ร่วมกันบริ จาค เ งิน  ร่วม

ทอดผ้าป่าในครังนีด้วย ปรากฏว่ามีสมาชิกร่วม

บริจาคเงินสมทบการทอดผา้ป่า จาํนวน 1,600 บาท 

รวมเป็นเงินทงัสิน 2,100 บาท 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 335 ประจําเดือน สิงหาคม 2559 

 
     

  

นบัจากวนัก่อตงัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั เมือวันที 22 สิงหาคม 2526 

โดยการนําของนายศรีโพธิ  วายุพักตร์ ประธาน

สหภาพแรงงานไทยเรยอนในสมัยนัน  สหกรณ์ฯ ได้

เปิดบริการแก่สมาชิก โดยได้พัฒนาการบริหาร

จดัการอย่างต่อเนืองมา เป็นเวลา 33 ปีแล้ว ณ วนั

ก่อตงัเรามี สมาชิก 116 คน ปัจจุบันจํานวนสมาชิก 

1,200 คน จากทุนเรือนหุ้น 28,150 บาท ปัจจุบันทุน

เรือนหุ้น 330,531,470 บาท และจากเดิมสมาชิกตอ้ง

เขา้คิวเพือกู้เงิน (รอเงินทีหักจากสมาชิกแต่ละงวด) 

ปัจจุบนัสามารถจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกได้เพียงในวนั

เดียว ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้

สามญัทีใช้หุน้คาํประกนั หรือใช้หุ้นและเงินฝากคาํ

ประกัน และเงินสามญัทีใช้บุคคลคาํประกัน ก็ตาม 

รวมทงัเงินกูพิ้เศษทีผ่านมติทีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการแล้ว ก็สามารถจ่ายเงินได้หลังจากทํา

สัญญาจาํนองเรียบร้อยแล้ว สมาชิกได้รับเงินไปใช้

จ่ายไดต้ามวตัถุประสงค์โดยมิตอ้งรอ ไม่ต้องยืนคาํ

ร้องรอคิวรับเงินแต่อย่างไร เนืองจากสหกรณ์ฯ มี

สภาพคล่องทางการเงินสูง 

 นอกจากบริการดา้นเงินกู้ทีสะดวก รวดเร็ว

แลว้ บริการดา้นเงินฝากสหกรณ์ฯ ไดพ้ฒันาจากการ

พิมพ์สมุดดว้ยเครืองพิมพด์ีด เป็นระบบคอมพิวเตอร์ 

พิมพ์สมุดด้วยเครืองพิมพ์พลาสบุ๊คเ ช่นเดียวกับ

ธนาคาร การประมวลผลดอกเบียถูกต้อง เป็นที

น่าเชือถือแก่สมาชิกผู้ฝากเงิน ซึงสหกรณ์ฯ สามารถ

จ่ายดอกเบียใหแ้ก่สมาชิกไดม้ากกวา่ธนาคารพาณิชย์

ทวัไป ปัจจุบันมียอดเงินรับฝากจากสมาชิกเป็น

จาํนวนเงิน 125,545,660.72 บาทแยกเป็นเงินฝาก

ออมทรัพย ์10,691,497.94 บาท จาํนวน 1,379 บญัชี 

จ่ายดอกเบียร้อยละ 1.00 ต่อปี ทุกวนัที 31 ธันวาคม

ของทุกปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 108,678,062.78 

บาท จาํนวน 558 บญัชี จ่ายดอกเบียร้อยละ 2.25-

3.00 ต่อปี ทุกว ันที 30 มิถุนายน และ วนัที 31 

ธันวาคมของทุกปี เงินฝากเพือทุนการศึกษาบุตร 

6,176,100 บาท จาํนวน 681 บญัชี จ่ายดอกเบียร้อย

ละ 3.50 ต่อปี เมือครบกําหนด 36 งวด พร้อมเงิน

รางวลั 1% ของยอดเ งินฝากทีครบกําหนด โดย

สหกรณ์ฯ จะนาํบญัชีเงินฝากของสมาชิกทีฝากเพือ

การศึกษาบุตร มาจบัสลากเพือมอบทุนการศึกษา ซึง

ปีนีจบัสลากมอบทุนการศึกษาจาํนวน 133 ทุนๆ ละ 

500 บาท เป็นจาํนวนเงิน 66,500 บาท และในช่วง

เดือนสิงหาคม สหกรณ์ฯ จะมอบของทีระลึกให้แก่

สมาชิกทีมีเงินฝากตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไปอกีด้วย 

เ มื อ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ฯ 

เจริญก้าวหน้าอยา่งต่อเนือง นอกจากคืนกาํไรให้แก่

สมาชิกในรูปเ งินปันผ ลและเ งินเ ฉลียคืนแล้ว 

สหกรณ์ฯ ได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกตังแต่เกิด

จนถึงเสียชีวิต ดงันี 

  1. มอบของทีระลึกมูลค่า 500 บาท เมือ 

สมาชิกจดังานมงคลสมรสหรือทาํบุญขึนบา้นใหม่  

    2. มอบเงินช่วยงานอุปสมบท จาํนวน 500 

บาท เมือสมาชิกจดังานบวช 

  3. มอบสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์พร้อม

เงินในบญัชี จาํนวน 500 บาท เมือสมาชิกคลอดบุตร

หรือภรรยาสมาชิกคลอดบุตร 

4.จดัทาํประกันชีวิตให้แก่สมาชิกทุกคน 

คุม้ครองการเสียชีวิต 50,000 บาท และหากเสียชีวติ
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ด้วยอุบัติเหตุคุ ้มครองอีก 150,000 บาท รวมเป็น 

200,000 บาท โดยสหกรณ์ฯ รับภาระค่าเบียประกนั

ใหแ้ก่สมาชิกทุกคน ทงันี สมาชิกสมทบทีถือหุ้นกบั

สหกรณ์ฯ ตงัแต่ 100,000 บาท สหกรณ์ฯ จดัทํา

ประกนัชีวติกลุ่มใหด้ว้ย 

5. เยียมไข้สมาชิกป่วย โดยซือของเยียม

ราคา 300 บาท  

6. ช่วยเงินทาํบุญงานศพและนําพวงหรีด

เคารพศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต 5,000 บาท  บิดา - 

มารดา คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวติ 300 - 500 บาท  

  

 

 

 

 

 

 

 

7. กรณีสมาชิกจดังานมงคลและอวมงคล 

สหกรณ์ฯ ใหสิ้ทธิกูเ้งินเพือจดังานไดจ้าํนวน 50,000 

บาท โดยไม่ต้องเสียดอกเบีย ให้กู้ได้ก่อนจดังาน 7 

วนั และใหค้ืนเงินกูห้ลงัเสร็จงาน 7 วนั 

8. เมือสมาชิกเกษียณอายุจากการทาํงาน 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท ซึง

แลว้แต่ราคาทองคาํในช่วงทีสมาชิกเกษียณ (ขึนอยู่

กบัอายกุารเป็นสมาชิก) 

9. สมาชิกทีเกษียณอายุจากการทาํงานแล้ว 

แต่ยงัคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เมือออกจากงานครบ 

5 ปี หรือ 10 ปี สหกรณ์ฯ จะเดินทางไปเยียม ซือของ

เยียมราคา 500 บาท 

10. สมาชิกมีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอป. และ สส.ชสอ. หาก

เสียชีวติทุกกรณีทายาทไดร้ับเงินสงเคราะห์สมาคมฯ 

ละ 600,000 บาท  

  นอกเหนือจากสวสัดิการต่างๆ ทีมอบให้แก่

สมาชิกแล้ว สหกรณ์ฯ ยังเอืออาทรต่อชุมชนต่างๆ 

ดว้ยการบริจาคเงินสนบัสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน

ภายในจ ังหว ัดอ่างทอง และหน่วยงาน อืนๆ ที

เกียวข้อง จัดกิจกรรมเลียงอาหารกลางวันเด็ก

นกัเรียน จดักิจกรรมปลูกป่า รักษาธรรมชาติ และจดั

กิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความสําคัญของ

สหกรณ์ฯ ให้มีการจดัตงัสหกรณ์ขึนในชุมชน และ

ใหค้วามรู้เรืองสหกรณ์แก่ชุมชนอีกดว้ย 

 ปี นีส หกร ณ์ ฯ คร บรอ บ 3 3  ปี ถ้ามอ ง

ยอ้นกลบัไป หากไม่มีสหกรณ์ฯ เกิดขึนในปี 2526 

ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกในปัจจุบัน รวมทังเงินฝาก

ของสมาชิก จํานวน 456,077,130.72 บาท คงจะ

กระจัดกระจายอยู่ ตาม ธนาค ารต่างๆ  สมาชิกที

เดือดร้อนตอ้งการกูเ้งินก็ตอ้งกู้เงินจากธนาคารทีตอ้ง

จ่ายดอกเบียแพงกว่า หรือทีน่ากลัวคือ กู้ เ งินจาก

นายทุน ทีดอกเบียสุดโหด สมาชิกคงมีหนีสินนอก

ร ะ บ บ ที พอ ก พู น ไ ม่ รู้ ว่า เ มื อ ไ ห ร่ จะ ห ม ด ห นี 

สวสัดิการต่าง ๆ ก็ไม่มีเช่นนี ไม่มีบริการทีอยูภ่ายใน

รัวโรงงาน ความสะดวก สบาย คงไม่มีให้สมาชิกได้

ใชบ้ริการกนั เงินเกือบ 500 ลา้นบาทเป็นจาํนวนเงิน

ทีมาก หากสมาชิกนําไปฝากธนาคาร ได้ดอกเบีย

ร้อยละ 0.30-1.50 ต่อปี ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที

สูงขึนอยา่งแน่นอน ซึงจะต้องเบิกเงินต้นมาใช้จึงจะ

เพียงพอทําให้เงินเก็บออมของสมาชิกลดน้อยลง   

ทุกๆ ปี คงไม่มีเ งินเ ก็บออมมากเช่นนี ในขณะที
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สหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผลร้อยละ 4.30 จ่ายเงินเฉลีย

คืนดอกเบียร้อยละ 5.00 และจ่ายดอกเบียเงินฝากที

สูงกวา่ธนาคาร ทาํให้สมาชิกสามารถนาํเงินเหล่านี

เก็บไวใ้ช้จ่ายได้ตลอดทงัปี ทุนเรือนหุ้นยังอยู่ครบ 

เงินฝากก็ไม่ลดลง  เมือได้รับเงินโบนัสประจาํปี

สามารถนํามาฝากเพิ มได้เช่นกัน และสิ งสําคัญ

สมาชิกไดรั้บสวสัดิการทีดีจากสหกรณ์ฯ ตราบใดที

ยงัเป็นสมาชิกอยู่ รวมถึงสามารถนําครอบครัวมา

สมัคร เป็นสมาชิกสมทบเพือสมัครเป็นสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กบัสหกรณ์ฯ ได้อีกด้วย 

เมือเสียชีวติจะไดรั้บเงินสงเคราะห์จาํนวน 600,000 

บาท ส่งเงินสงเคราะห์ปีละ 4,000 บาทเท่านนั ทงันี 

ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จึงจะสามารถสมคัรได ้

 การทีเรามีองค์กรทีสามารถรองรับความ

ตอ้งการของสมาชิกถือเป็นสิงทีดี สหกรณ์ฯ ถือเป็น

สถาบันการเงินทีจะสามารถดูแลเรืองการเงินของ

สมาชิกได้ ไม่ตอ้งถูกเอาเปรียบเพราะสมาชิกดว้ยกัน

บริหารงานเอง นาํเงินทีสมาชิกออมมาให้สมาชิกที

เดือดร้อนกู้ เมือไดผ้ลกาํไรก็นํามาแบ่งปันกันด้วย

ความยุติธรรม มีหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

คอย กําก ับดูแ ล รวมทังให้คําแ นะนําทีถูกต้อ ง 

ขอขอบคุณสหภาพแรงงานไทยเรยอน และคณะผู้

ก่อตังทุกท่านทีได้สร้างองค์กรนีให้แก่พวกเรา อย่าง

มนัคง จากวนันนัถึงวนันีเป็นเวลานานถึง 33 ปีแลว้ 

หากสมาชิกยงัใหค้วามเชือมนั และศรัทธา เชือไดว่้า

สหกรณ์ฯ จะคงอยู่คู่สมาชิกตลอดไปอีกนานแสน

นาน 

 

 

 

 

 

สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนสิงหาคม 2559 มาพบกบั สมาชิก และผูอ้่านทุก

ท่านแลว้ครับ  

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณอรอนงค์ ทองพูล  

ทีลางานไปบวชชีในช่วงวนัแม่แห่งชาติ รวม 7 วนั

ด้วยครับ ***@@@*** นับเวลาถอยหลังถึงว ัน

เกษียณอายแุลว้ สําหรับ คุณหิรัญ  ชมเชิด เหลือเวลา

เพียง 5 เดือนก็จะได้อยู่บ้านไม่ต้องมาทาํงานดีใจ

ล่วงหน้าด้วยครับ ***@@@*** ขอขอบคุณ คุณ

เตือน สามัคคี ทีไดน้าํลูกชายมาสมคัรเขา้เป็นสมาชิก

สมทบกับสหกรณ์ฯ พร้อมกับถือหุ้นจาํนวนหนึง

ดว้ยครับ 

  ขอแสดงความเสียใจกับ คุณพวงทอง  หมี-

ทอง ทีรถจกัรยานยนต์หาย ทงัๆ ทีจอดไวริ้มถนน

หน้าบา้นของตนเอง รถคนัทีหายนี เป็นคนัทีสอง

ของป้าแต๋วแล้วครับ ***@@@*** ขอขอบคุณ คุณ

สมควร  ยกย่อง ทีไดน้าํนอ้งสาว และขอขอบคุณ คุณ

สันต์กวี  สุวรรณบัตร ทีนําแม่ยายมาสมัครเป็น

สมาชิกสสอป.แลว้ครับ ***@@@*** เช่นเดียวกนั 

ขอขอบคุณ คุณสมพร  สุวรรณผดุง และคุณนพคุณ  

มันตานันทกานต์ ทีไดส้มคัรเข้าเป็นสมาชิก สสอป. 

ไปเรียบร้อยแลว้ครับ ***@@@***  ขออนุโมทนา

บุญกบั คุณธงชัย  นิมนวล ทีได้ทาํการอุบสมบทไป

เมือเร็วๆ นีครับ ***@@@*** ขอขอบคุณสมาชิกที

ทาํการเพิมค่าหุน้หลายท่าน ไดแ้ก่ คุณบัวขาว  มะโน-

รืน  คุณสราวุท  แสงแก้วสุข  คุณณัฐพงษ์  แป้งนวล  

คุณปรชัย  เกรียงไกรชัยพร  คุณรวิพงษ์  ศุภศรี และ 

คุณสมปอง  จาระนุ่น ขอใหทุ้กท่านมีหุน้เป็นลา้นใน
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วนัเกษียณอายุดว้ยครับ ***@@@*** ช่วงเทศกาล

วนัเข้าพรรษา สองตายาย คุณวัชรคุปร์  คุณเยาว-

ลักษณ์  เสาใบ  เดินทางกลับไปเยียมบ้านทีจงัหวดั

อุบลราชธานี และถือโอกาสเทียวเทศกาลแห่เทียน

เขา้พรรษาทียิงใหญ่ระดบัประเทศไทยดว้ยครับ  

ขอแสดงความยนิดีกบั คุณยินดี คุณเฉลมิศรี  

กลันฉอ้อน ทีลูกสาวเรียนจบและทาํงานกับสายการ-

บินไทยสไมล์ฯ เรียบร้อยครับ ***@@@*** ขอ

แสดงความยินดีกบั คุณรดาทิพย์  ไร่สุขศิริ ทีลูกกาํลงั

เ รีย นค ณะสัตว์ศ าส ตร์  อ ยู่ ใน ขณ ะนีด้วย ค รั บ  

***@@@***  เพราะลูกชายสองคนอยากไปเล่นนาํ

ทะเล คุณแม่ตุ๊ก คุณนนทรี  เกษจันทร์ จึงจดัให้ที

ทะเลบางแสน ดูแลว้มีความสุขทงัคุณแม่และคุณลูก

ครับ ***@@@*** เพราะสามีเป็นคนหาปลาเก่ง 

คุณวิภาวรรณ์  เอียมสอาด จึงมีปลาตวัใหญ่ๆไวแ้กง

หรือต้มยาํเป็นประจาํครับ ***@@@*** กลับมา

เมืองไทยเรียบร้อยแล้ว หลังจากที คุณศักดิรินทร์   

คําพราว พาภรรยาไปเทียวกาํแพงเมืองจีน และกรุง-

ปักกิ งมา ได้ข่าวว่าหอบขอ งฝากมาให้ เพือน ๆ 

มากมายเลยครับ ***@@@*** ขอ แสดงความ

เสียใจกบั คุณวิษณุ  สังข์บัวศรี ทีสูญเสียมารดาไป

เมือเร็วๆ นี ครับ ***@@@*** ขอแสดงความ

เสียใจกับ คุณพรชัย  แก้วสาระ ทีสูญเสีย คุณละออ  

แก้วสาระ ภรรยา และเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ กับ 

เลขานุการ มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนด้วย

ครับ ***@@@*** การสูญเสีย คุณละออ  แก้วสาระ 

ถือเ ป็นความสูญเสียครังสําคัญของพวกเราชาว

ไทยเรยอนทุกคน เพราะคุณละออ แก้วสาระ เป็น

บุคคลทีทาํงานเพือสังคมไทยเรยอนมาโดยตลอด 

เป็นทงักรรมการสหภาพฯ ผู ้แทนสมาชิกประจํา

แผนก ประธานคณะกรรมการสตรี กรรมการมูล  

นิธิฯ และกรรมการสหกรณ์ฯ “ขอดวงวิญญาณ     

ข อ ง คุ ณ ละ ออ   แ ก้ วส า ระ  จึ ง สู่ สุ ขค ติ เ ทอ ญ ” 

***@@@*** ขอแสดงความเสียใจกับ คุณจรัญ  

แก้วโย  ทีสูญเสียลูกน้องในขณะทํางาน ขอเป็น

กาํลงัใจใหค้รับ  

ผ่านพ้นไปด้วยดี  สําหรับสหกรณ์อ อ ม

ทรัพย์ฯ ทีได้นําสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที 

รวม 51 คน เดินทางไปศึกษาดูงานการปลูกผ ัก

ไฮโดรโปรนิกส์ ทีกรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  

จ.สมุทรปราการ เ มือวนัที 28 กรกฎาคมทีผ่านมา 

สมาชิกพอใจกบักิจกรรมในครังนีเป็นอย่างมากครับ 

***@@@*** สองตายาย คุณวัฒนชัย  คุณสายทอง  

กลัดสนิท ควงคู่ไปดูงานด้วยกัน กลับมาคราวนี

สงสัยจะเลิกปลูกข้าวโพด มาปลูกผักไฮโดรโปร-

นิกส์แทนอย่างแน่นอนครับ ***@@@*** สองสาว

ใหญ่ คุณปัทมพร  ศรีสว่าง และคุณสมควร ยกย่อง  

จูงมือไปชมดว้ยกนั งานนีคุณออ้ยน่าจะเลิกปลูกตน้

อ่อ น ทาน ตะ วัน ห รื อ ไ ม่  ต้อ งถ าม เ จ้าตัวค รั บ 

***@@@*** ได้รับของทีระลึกจากสหกรณ์ฯ ไป

ทุกคน ในฐานะทีเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสหกรณ์ฯ เป็น

ครังแรก ขอแสดงความยินดีกับ คุณอารีย์  จันทร-

โคตร  คุณวิเชียร  กลินเกษร  คุณจักรกรด  ผลเจริญ  

คุณรุ้งกาญจน์  แสวงกาญน์  และคุณนภาภัช  ช่อ-

ม ะป รา ง  ส ม าชิ ก จ าก โ ร ง งา น หน อ งแ ค ค รั บ  

***@@@*** ขอแสดงความยินดีกับ คุณพีระพัชร  

สุวรรณรัตน์ ทีเข้าพิธีมงคลสมรสกับบุตรสาวคุณ

ประสิทธิ ศิริพุฒ ไปเมือเร็ว ๆ นี ขอให้ชีวติสมรสมี

แต่ความสุขตลอดไปครับ ***@@@*** พบกัน

ฉบบัหนา้ ***@@@*** สวสัดีครับ  
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 335 ประจําเดือน สิงหาคม 2559 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน กรกฎาคม 2559 (MONTHLY REPORTS JULY 2016) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION  SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,200 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 330,536,070.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 11,152,805.19 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 5,073,797.48 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 5,535,104.73 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  10,691,497.94 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 109,012,232.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 2,123,176.62 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 2,457,345.84 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  108,678,062.78 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 6,100,100.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 432,103.58 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 356,103.58 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  6,176,100.00 บาท Baht 

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

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 858,037.01 บาท Baht 

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

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี)  Deposits at Banks 26,384,554.50 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 86,604,492.61 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 301,578,167.41 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 30,380,510.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 27,325,515.75 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   304,633,161.66 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 39,288,342.47 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 9,665,623.50 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2559  Revenues from January - July 2016 14,054,584.35 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2559  Expenses from January - July 2016 3,367,556.55 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 10,687,027.80 บาท Baht 
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กรรมการสหกรณ์ฯ เดินทางไปเยยีมนายวริตั  บุญม ีและนางโสฬส  เชือเมืองพาน สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็น

พนักงาน เนืองจากเกษียณอายุครบ 5 ปี ทบีา้นพกั อ.โพธิทอง จ.อา่งทอง (22 ก.ค. 59) 

สหกรณ์ฯ นําสมาชิก กรรมการ และเจา้หนา้ทสีหกรณ์ฯ รวม 51 คน เดินทางไปศึกษาดูงานการปลกูผกัไฮโดรโปรนิกส ์ 

ทีกรมอูท่หารเรอืพระจุลจอมเกลา้ จ.สมทุรปราการ (28 ก.ค. 59) 

นายก สสอป. ทําพธิีมอบเงนิสงเคราะห ์จาํนวน 

600,000 บาท ใหท้ายาทนายถริกร  โฉมงาม  

ทีวดับางลายใต ้อ.บึงนาราง จ.พจิิตร (10 ก.ค. 59) 

นายก สสอป. ทําพิธีมอบเงนิสงเคราะหศ์พ จาํนวน 

600,000 บาท ใหท้ายาทนางสาววรรณา  ประกอบนา 

ทีวดัทา้วอูท่อง อ.เมือง จ.ปราจีนบรุี (18 ก.ค. 59) 


