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สหกรณ์ ฯ นําสมาชิ กไปศึกษาดูงานการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ทีสมุทรปราการ
วัน ที 28 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ อ อม
ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด นําโดยนาย
สุ วฒั น์ แก้วเฮีย ง ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ
วายุ พกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายสายัณ ห์
แผนประดิ ษฐ์ เลขานุ การ นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู ้จ ัด การ พร้ อ มกับ เจ้าหน้ า ที สหกรณ์ ทุ ก คน นํา
กรรมการสมาชิ ก และเจ้ าหน้ า ที ฯ รวม 51 คน
เดินทางไปศึ กษาดู งานการปลู กผักไฮโดรโปรนิ กส์
ทีกรมอู่ทหารเรื อพระจุลจอมเกล้า จ.สมุ ทรปราการ
เพือให้สมาชิกได้เรี ยนรู ้ นาํ มาปลูกเพือลดรายจ่ายใน
ครอบครั ว หรื อ ประกอบเป็ นอาชี พ เสริ ม ให้ แ ก่
ครอบครั ว สมาชิ กได้ให้ ความสนในสอบถามเรื อง
การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ จากเจ้าหน้าที ด้วยความ
สนใจเป็ นอย่างมาก หลักจากการเยียมชมแล้ว คณะ -

ต้อนรับได้นาํ ชมสถานทีต่ างๆ ภายในกรมอู่ทหารเรื อพระจุลจอมเกล้า เช่ น พระอนุ สาวรี ย์รัชการที 5
เรื อรบหลวงแม่กลอง
นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่ ว มการประชุ มใหญ่
วิสามัญ ครังที 2/2559 สสอ. รรท.
วัน ที 27 มิ ถุ น ายน 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายพัชรพล วิชยั ประสิ ทธิ อุปนายก คนที 3 เข้า
ร่ วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครังที 2/2559 สมาคม
ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ณ ห้องประชุม
701 ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย
จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี น างสุ มาลี ยุก ตนนท์ นายกสมาคม สสอ.รรท. เป็ นประธานในที
ประชุม
ที ประชุ มมี ม ติ รับรองรายงานการประชุ ม
ใหญ่วสิ ามัญ ครังที 1/2559 วัน ที 19 เมษายน 2559
รั บทราบรายงานผลการดําเนิ นการของ สสอ.รรท.
ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559 ณ วันที 31
พฤษภาคม 2559 สสอ.รรท. มีส มาชิ ก 43,158 คน
สสอท. มีสมาชิก 26,887 คน สสอป. มีสมาชิก 5,214
(อ่ านต่ อหน้ า 3)
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 34 (2559)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายลิขิต
มีบํารุง
เหรัญญิก
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่บ ัญชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

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

ยกกรเทิดเหนือเกลา
เอกองคราชินี
สิบสองสิงหามาส

พระแมเจาผูทรงศรี
“สิริกิติ์"มิ่งขวัญไทย
ผองทวยราษฎรกราบบาทไท

“เทพลีลา"สํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ

เคียงคูองคราชัน

สถิตมั่นดั่งจันทรสูรย

สองโลกใหสมบูรณ
“สิริกิต"ิ์ ทรงกอกิจ
ไพรฟาพระเยี่ยมยล
การศึกษาประชาราษฎร
ใหเรียนรูหลักการ
ศิลปาชีพจึงกอเกิด
น้ํา-ฟา-ปา-ดิน-นคร
เชิญไตรรัตนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เปยมดวยพระบุญญา
พระบารมีเจิดจรัส
นอมถวายพระพรชัย

เพิ่มพูนสุขทุกผูคน
ประสิทธิ์สรรพบันดาลดล
เอื้อมหัตถปองผองภัยพาล
ทรงมุงมาดและสืบสาน
สรางงานตามวิถีนิกร
คุณคาเลิศเปนนุสรณ
ทรงอนุรักษพัฒนา
นิรมิตทรงหรรษา
คูแผนฟาประชาไทย
สิริสวัสดิ์นิรัติศัย
ขอพระองคทรงพระเจริญ.

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
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นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่ ว มการประชุ มใหญ่ ฯ
(ต่ อจากหน้ า 1)
คน และ สสอต. มีส มาชิ ก 25,643 คน รวมสมาชิ ก
ของ 4 สมาคม เป็ นจํานวน 100,902 คน มีม ติล ด
อัตราการเก็ บเงิ นสงเคราะห์ จากศพละ 6.10 บาท
เป็ น 5.87 บาท ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2559
ประธานฯ รองประธาน และผู้ จัด การ เดิ น ทางไปดู
งาน และหาข้ อมูลการปลูกผักไฮโดร ทีกรุงเทพฯ
วัน ที 28 มิ ถุ นายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ วเฮียง ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ อ อมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด เดิ น ทางไปศึ ก ษา และหาข้อ มู ล การ
ปลูกผักไฮโดร ทีศูนย์เรี ยนรู ้บา้ นผักไฮโดร เลขที 2/1
ซอยเทียนทะเล 20 แยก 8-12 แขวงแสมดํา เขตบาง
ขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
การเดินทางไปศึ กษาและหาข้อมูล การปลูก
ผักไฮโดรดังกล่าว เพือเป็ นการหาข้อมูลของสถานที
ดูงาน ก่ อ นนําสมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ไปศึกษาดูงานต่อไป
นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ วมพิธีเ ปิ ดการใช้
ระบบงาน E document สสอค.
วันที 1 กรกฏาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ เข้าร่ วม “พิธีเปิ ดการ
ใช้ง านระบบ E ducument” ของสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกของชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ค รู ไทย ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด ถนนนครอินทร์ อําเภอบาง-
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กรวย จังหวัดนนทบุรี
พิธีเปิ ดการใช้งานระบบ E ducument มีนาย
อุ ทั ย ศ รี เ ทพ นา ยก สมาคม สสอค . ร่ วมกั บ
คณะกรรมการของสมาคม พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ ชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย จํา กัด นายสุ รศัก ดิ ยศปั ญญา ผูจ้ ดั การ
สมาคม สสอค. และนายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ กับผูแ้ ทนสมาคมฯ ทัง 6 สมาคมฯ ร่ วม
แสดงความยิ น ดี ในพิ ธี เ ปิ ดการใช้ ง านระบบ
E ducument
อนึ ง ผูแ้ ทนสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ทงั
7 สมาคม และคณะเจ้า หน้าที จาก สสอค. ร่ วมกัน
มอบกระเช้าดอกไม้แ สดงความยิ น ดีใ นโอกาสที
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
รับตําแหน่งประธานคนใหม่ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ด้วย
นายกสสอป. เข้ าร่ ว มการประชุ ม ”คณะผู้ บ ริ ห าร
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 สมาคม ครังที 2”
วัน ที 4 กรกฏาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายพัชรพล วิชยั ประสิ ทธิ อุปนายก คนที 3 และนาง
ลัดดา ไชยสิ ทธิ เหรัญญิก เข้าร่ วม “การประชุ มคณะ
ผูบ้ ริ หารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 สมาคม ครัง
ที 2” ณ ห้องประชุม 602 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย จํา กัด โดยมี น ายสุ ทศั น์ กองป่ า
อุ ป นายก คนที 3 สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
สหกรณ์ สมาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) ทํา หน้ า ที ประธานใน
ทีประชุม
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ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะผูบ้ ริ หารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 สมาคม
ครังที 1 มีมติให้แต่ละสมาคมฯ ส่ งผูแ้ ทนสมาคมเข้า
เป็ น “คณะผู ้บ ริ ห ารสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 สมาคม” ตามสัดส่ วน
การลงทุน ดัง นี คื อ สส.ชสอ. 5 คน สสอค. 5 คน
สสธท. 3 คน สสอ.รรท. 2 คน สสอท. 2 คน สสอท.
2 คน และ สสอป. 2 คน มี ม ติ แ ต่ งตังผูแ้ ทนแต่ ล ะ
สมาคมฯ สมาคมละ 1 คน เพือทําการแก้ไขปรับปรุ ง
“ร่ างบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่าง 7 สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ 7 กลุ่ ม
วิช าชี พ ฉบับ พ.ศ.2559” ซึ งยกร่ างมาโดยผู ้แ ทน
สสอค. มีมติกาํ หนดรายละเอี ยดการจัดการสั มมนา
กรรมการและเจ้าหน้าที 7 สมาคมฯ เพิ มเติม ฯลฯ

กรรมการสหกรณ์ ฯ มอบเช็ คของ ชสอ. ให้ แก่โรงเรียน
ชุมชนวัดพายทอง จํานวน 9,500 บาท
วัน ที 8 กรกฎาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เลขานุการ นายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการ และ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ สหกรณ์ อ อมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เดิ นทางไป
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มอบเช็คของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํา กั ด (ชสอ.) จํ า นวน 9,500 บาท ให้ แ ก่
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนชุ มชนวัดพายทอง ต.สายทอง
อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง เพือสนับสนุ นโครงการจัดซื อ
ตูท้ าํ นําเย็นของโรงเรี ยน
ทังนี โรงเรี ยนได้ ท ํา โครงการขอความ
สนั บ สนุ น จากชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ผ่านชมรมสหกรณ์ อ อม
ทรั พย์ภ าคกลาง ซึ งทางชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์
แห่ ง ประเทศไทย จํา กัด ได้ม อบเงิ น สนั บ สนุ น
โครงการต่ า งๆ ของโรงเรี ยนระดั บ พื นฐานทั ว
ประเทศจังหวัดละ 1 โรงเรี ยน
รองประธานฯ และกรรมการฯ ร่ ว มการอบรม
ทีกาญจนบุรี
วันที 8 - 9 กรกฎาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ และนาย
ธนกฤต วโรตนม์ กรรมการ เข้าร่ วมการอบรม เรื อง
“การจัดทํานิติกรรมสัญญา และการปรับโครงสร้ าง
หนี ” รุ่ น 3 ณ โรงแรมผึ งหวาน รี ส อร์ ท อ.เมื อ ง
จ.กาญจนบุ รี ซึ งจัด โดยสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
การจัด การอบรมมี วตั ถุ ป ระสงค์ เ พื อให้
ผู ้ เ ข้ า ร่ วมการอบร มสามารถวิ เ คราะห์ ปั ญหา
พฤติก รรมของลู ก หนี เพือปรับโครงสร้ างหนี ตาม
หลักเกณฑ์ต่ า งๆ ที กฎหมายกํา หนด และเพื อให้
เข้า ใจเกี ยวกับการทํา นิ ติกรรมสัญ ญา และมี ส ภาพ
บังคับได้ตามกฎหมาย
ประธานฯ และกรรมการ 2 คน เข้ าร่ ว มประชุ ม
ประจําเดือนคณะกรรมการกลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ
วันที 10 กรกฎาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ว-
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เฮียง ประธานกรรมการ และนายมานะกู ล พรรณเรณู กรรมการ เดิ น ทางไปประชุ ม ประจํา เดื อ น
กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการสหพันธ์ ส หกรณ์ ออมทรั พ ย์ ผู ้ใช้ แ รงงาน (สอร.) ณ ห้ อ งประชุ ม
สโมสรพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง กรุ งเทพฯ จัด
โดยมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
หั ว หน้ า ฝ่ ายสิ น เชื อเข้ า ร่ วมการสั มมนาวิ ช าการ
ประจําปี 2559 ทีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วัน ที 10 กรกฎาคม 2559 นายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชือ เดิ นทางไปร่ วมโครงการ
สัมมนาวิชาการ ประจําปี 2559 ของนิ สิตโครงการ
หลั ก สู ตร ศิ ล ปศาสตร มหาบั ณ ฑิ ต ส าขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื อง
“สหกรณ์ออมทรัพย์ในกํากับของกระทรวงการคลัง”
โอกาสหรื ออุปสรรคในการพัฒนา : คําถามทีต้อ งการคําตอบ
การ สั ม ม นา มี ว ั ต ถุ ปร ะ ส งค์ เ พื อร่ วม
แลกเปลียนความคิดเห็น ระหว่า งหน่ วยงานภาครั ฐ
ขบวนการสหกรณ์ และนัก วิชาการถึ งประเด็น การ
โอนสหกรณ์ ออมทรัพย์ให้อยู่ภายใต้การกํากับของ
กระทรวงการคลัง และเพื อสนับ สนุ น การสร้ า ง
เครื อ ข่า ยความร่ วมมื อ เชิ ง วิช าการที เกี ยวกับเรื อง
สหกรณ์ในอนาคต
นายก สสอป. ทําพิธีมอบเงิน สงเคราะห์ ศพ 600,000
บาท แก่ ทายาท สสอป. ที อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
วันที 10 กรกฎาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายสํารวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2 และนายชัยยา

ฉบับที่ 335 ประจําเดือน สิงหาคม 2559
ตี บ ไธสง กรรมการฯ เดิ น ทางมาทํา พิ ธี ม อบเงิ น
สงเคราะห์ศ พ จํานวน 600,000 บาท ให้ทายาทของ
นายถิรกร โฉมงาม สมาชิ ก สสอป. ศู น ย์ประสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ พนด้ า จิ ว เวลรี จํ า กั ด
จ.สมุ ทรปราการ ซึ งเสี ยชี วติ เพราะกิ นนํายาล้างท่ อ
เจ้ า ภาพจะทํ า พิ ธี ฌาปนกิ จ ศพที วัด บางลายใต้
อ.บึ งนาราง จ.พิจิต ร สมาชิ ก ทีเสี ยชี วติ ท่านนี เป็ น
สมาชิ กที เสี ยชี วติ รายทีสอง ของศู นย์ประสานงาน
แห่ งนี
สหกรณ์ ฯ ทํ าการอบรมสมาชิ กใหม่ 8 คน และมอบ
ของทีระลึกให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมการอบรมด้ วย
วันที 12 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด จัด การอบรม
สมาชิ ก ใหม่ 8 คน ณ ห้องประชุ มสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมี น ายสุ วฒั น์ แก้วเฮีย ง ประธาน
กรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้ จัด การ
ร่ วมกันเป็ นวิทยากร และมีนายเฉลย ชมบุหรั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ และนายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรั ญญิก
เข้า ร่ วมการอบรม โดยสหกรณ์ ฯ ได้มอบหมอนผ้าห่มตราสหกรณ์ให้แก่ สมาชิ กทีเข้าร่ วมการอบรม
ด้วย
สําหรับสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ ออมทรั พย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด จะต้องเข้าร่ วมการ
อบรมกับ สหกรณ์ ฯ ก่ อ นจึ งจะมี สิ ทธิ กู้ เ งิ น กู้ จาก
สหกรณ์ฯ ได้
คณะกรรมการอํานวยการทํ าการประชุ มประจําเดื อน
กรกฎาคม 2559
วันที 12 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการอํา -
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นวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด ประกอบด้ วย นายสุ ว ัฒ น์ แก้ ว เฮี ย ง
ปรธานกรรมการ นายศรี โพธิ วานุ พ ัก ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ และนายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรั ญญิก
ทําการประชุ มประจําเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุ มสหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน โดยมี น าย
สุ วัฒ น์ แก้ ว เฮี ย ง เป็ น
ประธานในที ประชุ ม
และนางเกษมศรี เมฆ
หมอก ผู ้จดั การ เข้า ร่ วม
การประชุ มด้วย
นายก สสอป. และกรรมการเข้ าร่ ว มการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห าร 7 สมาคมฯ
ที ชสอ.
วัน ที 13 กรกฎาคม 2559 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายธั ญญา สายสิ น อุ ป นายก คนที 1 นายสํ า รวย
รอดวงษ์ อุ ป นายก คนที 2 นายชุ ม พล ภู มิ พ ัน ธ์
ผู ้ช่ วยเลขานุ ก าร นายสมจิ ต ร์ แสนโคตร ผู ้ ช่ ว ยเหรั ญ ญิก และนายวิรัต ชู จิตต์ เข้าร่ วมการประชุ ม
“คณะผูบ้ ริ หารสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7 สมาคม” ครั งที 3/2559 ณ
ห้อ งประชุม 601 อาคารชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี
โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิ กของชุมนุมสหกรณ์ออม -

ฉบับที่ 335 ประจําเดือน สิงหาคม 2559
ทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นประธานในทีประชุม
ที ประชุ มมี ม ติ รับรองรายงานการประชุ ม
คณะผู ้ บ ริ หารสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ฯ 7
สมาคม ครั งที 2/2559 วัน ที 4 กรกฎาคม 2559
รั บทราบรายละเอียดเพิ มเติ มในการจัดงานสัมมนา
กรรมการ เจ้าหน้าที 7 สมาคม ณ โรงแรมภูเขางาม
พาโนรามา อ.เมือง จ.นครนายก โดยในช่วงบ่ายของ
วัน ที 29 กรกฎาคม เป็ น
กิ จ กรร มสั น ทนาก าร
ระหว่า งกรรมการ และ
เจ้ า หน้ า ที ได้ แ ก่ การ
แข่ ง ขัน กอล์ ฟ กิ จกรรม
ล่อ งแก่ ง เพ้น ท์บอล ขับ
รถ ATV และบี บีก ัน ที
ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ กํ า ห น ด
ประเด็น การสัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที 7 สมาคม
รวม 15 ประเด็ น มี ม ติ ก ําหนดให้ แ ต่ ล ะสมาคมฯ
แต่งตังกรรมการฯ 3 คนเป็ นคณะผูบ้ ริ หาร 7 สมาคม
รวม 21 คน และกําหนดสัดส่ วนของคณะกรรมการ
ควบคุ มดูแ ลการก่ อ สร้ างอาคารสํา นักงานสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ 7 สมาคม ดังนี 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 ร่ ว มประชุ ม ประจํ า เดื อนกรกฎาคม 2559 ของ สสอป.
วัน ที 13 กรกฎาคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุ
พัก ตร์ น ายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชู จิตต์ พร้ อ มกับกรรมการและเจ้า หน้า ที
สสอป. ทําการประชุ มคณะกรรมการดํา เนิ น การ
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สสอป. ชุ ดที 3 ครั งที 19 ประจํา เดื อนกรกฎาคม
2559 ณ ห้อ งประชุ ม 602 อาคารชุ ม นุ ม สหกรณ์
ออมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด อ.บางกรวย
จ.นนทบุ รี โดยมี นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ประจําเดือนมิถุนายน 2559 ติดตาม
ผลการประชุ มคราวก่ อน รั บทราบจํา นวนสมาชิ ก
คงเหลื อ ณ วัน ที 30 มิถุ นายน 2559 จํานวน 5,256
คน จํา นวนศู นย์ประสานงาน 62 ศู น ย์ มี มติ อนุ มตั ิ
จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ ทายาทของสมาชิ กทีเสี ยชี วติ 4
ราย มีมติอนุมตั ิสมาชิ ก ใหม่ จํานวน 66 ราย รั บรอง
งบการเงินประจําเดือนมิถุนายน 2559 ฯลฯ
นายก สสอป. และกรรมการฯ เยียมศู นย์ ประสานงาน
สอ.ตลาดหน้ าค่ ายจักรพงษ์
วันที 18 กรกฎาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายสมจิตร แสนโคตร ผูช้ ่วยเหรัญญิก และนายวิรัต
ชู จิตต์ กรรมการฯ เดิ นทางไปเยี ยมคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าทีศู นย์ประสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พย์
ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ เลขที 115 ถนนปราจีนธานี
ต.หน้าเมื อง อ.เมือ ง จ.ปราจีนบุ รี 25000 โดยมีนาย
ธีรยุทธ รุ จเิ มธาภาส ผูต้ รวจบัญชีศูนย์ฯ นางวลี รัตน์
วงษ์หาญ นางอธัญตรี ภารกิ จ กรรมการศู นย์ฯ และ
นางจาฏพัจน์ ดอนผา ผูจ้ ดั การศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
ทังสองฝ่ ายได้แลกเปลียนความคิ ดเห็นในเรื องการ
ดํา เนิ น งานด้า นต่ า งๆ ระหว่า งสมาคมฯ และศู น ย์
ประสานงานอย่างกว้างขวาง รวมทังสอบถามปั ญหา
ต่างๆ ด้วย หลังจากนัน นายสมจิตร แสนโคตร และ

ฉบับที่ 335 ประจําเดือน สิงหาคม 2559
นายวิรั ต ชู จิ ตต์ ได้ท ํา การตรวจสอบเอกสารการ
สมัครเป็ นสมาชิก สสอป. ซึ งมีเอกสารบางส่ วนต้อ ง
ทําการแก้ไขปรับปรุ งให้ถูกต้อง
นายก สสอป. กรรมการสมาคมฯ และกรรมการศู นย์
ประสานงานร่ วมกันมอบเงินสงเคราะห์ แก่ ทายาท
วันที 18 กรกฎาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายสมจิ ตร แสนโคตร ผู ้ ช่ วยเหรัญ ญิ ก นายวิรั ต
ชู จิตต์ กรรมการฯ พร้ อมด้วยนางวลีรัตน์ วงษ์หาญ
นางอธั ญ ตรี ภารกิ จ กรรมการศู น ย์ ฯ และนาง
จาฏพัจน์ เอนผา ผูจ้ ดั การศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรั พย์ ต ลาด หน้ า ค่ า ยจั ก รพง ษ์ อ . เ มื อ ง
จ.ปราจี น บุ รี ร่ วมกั น ทํา การมอบเงิ น สงเคราะห์
จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ให้แ ก่
ทายาทของนางสาววรรณนา ประกอบนา อายุ 60 ปี
สมาชิก สสอป.รอบ 2/2558 ซึ งเสี ยชี วิตในวันที 13
กรกฎาคม 2559 ด้วยโรคติดเชือในกระแสเลือด โดย
ทํา การมอบในพิ ธี ฌ าปนกิ จ ศพที วัด ท้ า วอู่ ท อง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
สหกรณ์ ฯ เยี ยมสมาชิ ก แผนกพ้ น สภาพการเป็ นพนักงานครบ 5 ปี 2 ท่ าน
วันที 22 กรกฏาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิน นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นาย
อนุ รัก ษ์ ทองโตนด กรรมการ นางนาถ มงคลหว้า
หัวหนัาฝ่ ายทัวไป และนางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส
เจ้า หน้า ที ธุ ร การ เดิ น ทางไปเยี ยมนายวิรัต บุ ญ มี
และนางโสฬส เชื อเมื อ งพาน สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ
แผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ทีบ้านพัก ต.บ้าน -
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บ่อแร่ อ.โพธิ ทอง จ.อ่างทอง
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จะเดินทางไปเยียม
สมาชิ กสหกรณ์ฯ ทีเกษียณอายุหรื อ ลาออกจากงาน
ครบ 5 ปี หรื อ ครบ 10 ปี พร้ อ มกับ ซื อของเยียม
สมาชิ ก เป็ นเงิ น 500 บาท โดยเดิ น ทางไปเยี ยม
ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิ งหาคมของทุ ก ปี ซึ งเป็ น
เดื อนครบรอบปี การก่ อตังสหกรณ์ ฯ ทังนี ในวัน ที
22 สิ งหาคม 2559 เป็ นวันครบรอบ 33 ปี การก่ อตัง
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สํ า หรั บ การไปเยี ยมสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ
ที เกษี ย ณอายุ ห รื อ ลาออกจากงานครบ 5 ปี เป็ น
ข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์ในการประชุมกลุม่
ย่ อ ยสมาชิ ก ในหั ว ข้ อ “สิ งที สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ
ต้อ งการให้ส หกรณ์ ฯ ดํา เนิ น การ”ในระหว่า งการ
สัมมนาสมาชิ กประจําปี เมื อประมาณ 10 ปี ทีผ่ านมา
และสหกรณ์ ฯ ได้ น ํ า ข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วมา
ดําเนินการอย่างต่อเนืองตลอดมา
รองประธานฯ และหั ว หน้ าฝ่ ายทั วไป เข้ าร่ วมการ
ประชุ มชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่ างทอง
วัน ที 21 กร กฎาคม 2559 นายศ รี โพธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอนจํา กัด และนางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทั วไป นายวิ รัต ชู จิต ต์ รองประธานสหกรณ์ บริ ก ารสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
และนางวรรณา ศรี เมือง กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี ยนบ้ า นบ่ อแร่ จํ า กั ด เ ข้ า ร่ วมการ ประชุ ม
ประจํ า เดื อ นกรกฎาคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม สํ า นั ก งานส หกร ณ์ จั ง หวั ด อ่ า งทอง อ .เ มื อง
จ.อ่ า งทอง โดยมี พ.ต.อ.พี ร พัน ธุ์ จัน ทร์ เ ที ย น
ประธานชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม

ฉบับที่ 335 ประจําเดือน สิงหาคม 2559
ที ประชุ ม มี ม ติ มี ม ติ รั บ รองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารชมรมฯ ครังที 9/2559
รั บรองรายรั บ - รายจ่ า ยของชมรมฯ ประจํา เดื อ น
มิถุนายน 2559 โดยมีเงิ นคงเหลือ ยกมา 151,559.14
บาท ไม่มีรายรับ รายจ่าย 830 บาท มีเงิ นคงเหลือยก
ไปเดือ นกรกฎาคม 2559 จํานวน 150,729.14 บาท มี
มติ จ ัด การศึ ก ษาดู ง านและประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจําปี 2559 ในวันที 7 - 9 ตุลาคม 2559 ทีเกาะช้าง
จ.ตราด โดยให้สหกรณ์สมาชิกฯ ส่ งผูแ้ ทนสหกรณ์ฯ
เข้า ร่ วมการประชุ มใหญ่ 2 คน โดยเสี ยค่า ใช้จ่าย
คนละ 1,000 บาท หากสหกรณ์ ฯ ใด ต้อ งการส่ ง
ผูแ้ ทนเกิ น 2 คน ต้อ งเสี ยค่าใช้จ่ายสําหรับ คนที 3
ขึนไป คนละ 1,500 บาท ฯลฯ

รองประธานฝ่ ายการเงิน และผู้จัดการ ร่ วมสั มมนากับ
สส. ชสอ. ทีนครปฐม
วันที 23 กรกฎาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู ้จดั การ เข้า ร่ วมโครงการสัมมนาศู นย์
ประสานงาน 4 ภู มิ ภ าค (ภาคตะวัน ตก) สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ มนุ ม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ
โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รี สอร์ ท ต.ศาลายา
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อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ
นายก สส.ชสอ. เป็ นประธานเปิ ดการอบรมและปิ ด
การสั ม มนา พร้ อ มกับ บรรยายพิ เ ศษ นายพิ บู ล ย์
มะนะโส นัก พัฒ นาสั งคมชํานาญการพิเ ศษ กรมกิ จการสตรี แ ละสภาบัน ครอบครั ว กระทรวงการ
พัฒ นาสั งคมและความมั นคงของมนุ ษ ย์ บรรยาย
เรื อง “การเสริ ม สร้ า งหลัก ประกัน ความมันคงของ
ครอบครัว” และเรื อง “การปฏิ บตั ิงานตามพระราชบัญญัติก ารปนกิ จสงเคราะห์ พ.ศ. 2545” พร้ อ มกับ
การเสวนา “นานาทัศนะ ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ” โดย
วิทยากรทังสองท่านดังกล่าว

สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพมารดาสมาชิ ก
วันที 11 กรกฎาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นาย
เสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื อ นายพีระภัทร
ลอยละลิ ว นายรวิพงษ์ ศุ ภศรี นายณัฐ ภู มิ สุ วรรณวงศา กรรมการ นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป และนางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส เจ้าหน้าทีธุ ร การ เดิ น ทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพมารดานาย
วิษณุ สังข์บวั ศรี สมาชิ กแผนกอัลซิ ลลารี ผลิต ทีวัด-

ฉบับที่ 335 ประจําเดือน สิงหาคม 2559
แสนสุ ข ต.บางปลากด อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง พร้ อ ม
ช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
กรรมการสหกรณ์ ฯ เยียมไข้ สมาชิ กป่ วย 2 ราย
วันที 7 กรกฎาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ นายลิ ขิต มี บาํ รุ ง
เหรั ญญิก และนายณัฐภู มิ สุ วรรณวงศา กรรมการ
เดิ น ทางไปเยียมไข้น ายอนุ ส รณ์ ทิ ณ วงษ์ สมาชิ ก
แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ณ บ้า นพัก อ.เมื อ งอ่ างทอง
จ.อ่ า งทอง เนื องจากผ่ า ตัด ต่ อ มนําเหลื อ งอัก เสบ
บริ เวณต้นขา
วันที 22 กรกฏาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายลิ ขิ ต มี บาํ รุ ง
เหรั ญ ญิ ก และนายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย หัว หน้า ฝ่ ายสิ นเชือ ทํา การเยียมไข้นางสาววิภาดา ทองประไพ
สมาชิ ก ฯ แผนกห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเคมี ณ ที ทํา การ
สหภาพฯ เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัด
อนึ ง ในการเดิ น ทางไปเยี ยมสมาชิ ก ป่ วย
ทัง 2 ราย สหกรณ์ฯ ได้ทาํ การซื อของเยียมไข้ให้แ ก่
สมาชิกทุกคน เป็ นเงิน คนละ 300 บาท
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินทอดผ้ าป่ า จํานวน 500 บาท
วัน ที 7 กรกฎาคม 2558 สหกรณ์ ฯ ร่ ว ม
บริ จาคเงิ น จํานวน 500 บาท เพือทําบุ ญ ทอดผ้าป่ า
มหากุศลเพือพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ณ วัดบวรนิ เวศวิหาร กรุ งเทพฯ โดยร่ วมกับมูลนิธ สากลเพื อ
คนพิก าร อนึ ง สหกรณ์ ฯ ได้ตังองค์ผ ้าป่ าเพื อเชิ ญ
ชวนสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส หภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํา กั ด ให้ ร่ วมกั น บริ จาคเงิ น ร่ วม
ทอดผ้า ป่ าในครังนี ด้วย ปรากฏว่ า มี ส มาชิ ก ร่ วม
บริ จาคเงินสมทบการทอดผ้าป่ า จํานวน 1,600 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ น 2,100 บาท
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นับจากวันก่อตังสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด เมื อวันที 22 สิ งหาคม 2526
โดยการนํ า ของนายศรี โ พธิ วายุ พั ก ตร์ ประธาน
สหภาพแรงงานไทยเรยอนในสมั ยนั น สหกรณ์ ฯ ได้
เปิ ดบริ การแก่ ส มาชิ ก โดยได้พัฒ นาการบริ ห าร
จัดการอย่า งต่ อเนื องมา เป็ นเวลา 33 ปี แล้ว ณ วัน
ก่ อ ตังเรามี สมาชิ ก 116 คน ปั จจุบัน จํานวนสมาชิ ก
1,200 คน จากทุ นเรื อนหุ้น 28,150 บาท ปั จจุบันทุ น
เรื อนหุ้น 330,531,470 บาท และจากเดิมสมาชิ กต้อ ง
เข้าคิวเพือกู้เงิน (รอเงิ นทีหักจากสมาชิ กแต่ ละงวด)
ปั จจุบนั สามารถจ่ายเงิ นกู้แ ก่ ส มาชิ ก ได้เ พี ยงในวัน
เดี ย ว ไม่ ว่า จะเป็ นเงิ น กู้เ พื อเหตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ เงิ น กู้
สามัญทีใช้หุน้ คําประกัน หรื อใช้หุ้น และเงินฝากคํา
ประกัน และเงิ นสามัญทีใช้บุคคลคําประกัน ก็ ตาม
รวมทังเงินกูพ้ ิเศษทีผ่านมติทีประชุ มคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การแล้ว ก็ ส ามารถจ่ ายเงิ น ได้หลัง จากทํา
สัญญาจํานองเรี ยบร้ อยแล้ว สมาชิ กได้รับเงิน ไปใช้
จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์โดยมิ ตอ้ งรอ ไม่ต้อ งยืนคํา
ร้ อ งรอคิวรั บเงิ นแต่ อ ย่ า งไร เนื องจากสหกรณ์ ฯ มี
สภาพคล่ องทางการเงินสู ง
นอกจากบริ การด้านเงิ นกู้ทีสะดวก รวดเร็ ว
แล้ว บริ การด้านเงินฝากสหกรณ์ฯ ได้พฒั นาจากการ
พิมพ์สมุดด้วยเครื องพิมพ์ดีด เป็ นระบบคอมพิวเตอร์
พิ ม พ์ ส มุ ด ด้ว ยเครื องพิ มพ์ พ ลาสบุ๊ ค เช่ น เดี ย วกับ
ธนาคาร การประมวลผลดอกเบี ยถู ก ต้อ ง เป็ นที
น่ าเชื อถื อแก่สมาชิ กผู้ฝากเงิน ซึ งสหกรณ์ฯ สามารถ
จ่ายดอกเบียให้แก่สมาชิ กได้มากกว่าธนาคารพาณิชย์
ทัวไป ปั จ จุ บัน มี ย อดเงิ น รั บ ฝากจากสมาชิ ก เป็ น
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จํานวนเงิน 125,545,660.72 บาทแยกเป็ นเงินฝาก
ออมทรัพย์ 10,691,497.94 บาท จํานวน 1,379 บัญชี
จ่ายดอกเบียร้ อยละ 1.00 ต่อปี ทุ กวันที 31 ธันวาคม
ของทุกปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 108,678,062.78
บาท จํา นวน 558 บัญ ชี จ่า ยดอกเบี ยร้ อ ยละ 2.253.00 ต่ อ ปี ทุ ก วัน ที 30 มิ ถุ น ายน และ วัน ที 31
ธัน วาคมของทุ ก ปี เงิ น ฝากเพื อทุ น การศึ ก ษาบุ ตร
6,176,100 บาท จํานวน 681 บัญชี จ่ายดอกเบียร้ อย
ละ 3.50 ต่อ ปี เมื อครบกําหนด 36 งวด พร้ อ มเงิ น
รางวัล 1% ของยอดเงิ น ฝากที ครบกํ า หนด โดย
สหกรณ์ฯ จะนําบัญชี เงิ นฝากของสมาชิก ทีฝากเพือ
การศึกษาบุตร มาจับสลากเพือมอบทุนการศึกษา ซึ ง
ปี นีจับสลากมอบทุนการศึกษาจํานวน 133 ทุนๆ ละ
500 บาท เป็ น จํานวนเงิ น 66,500 บาท และในช่ วง
เดื อ นสิ งหาคม สหกรณ์ ฯ จะมอบของที ระลึกให้ แก่
สมาชิ กทีมีเงินฝากตังแต่ 1 ล้ านบาทขึนไปอีกด้ วย
เ มื อ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ฯ
เจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนือง นอกจากคื นกําไรให้แ ก่
สมาชิ ก ในรู ปเงิ น ปั น ผลและเ งิ น เฉลี ยคื น แล้ ว
สหกรณ์ ฯ ได้ จัด สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ ส มาชิ ก ตั งแต่ เ กิ ด
จนถึงเสี ยชี วิต ดังนี
1. มอบของที ระลึ ก มู ล ค่ า 500 บาท เมื อ
สมาชิกจัดงานมงคลสมรสหรื อทําบุญขึนบ้านใหม่
2. มอบเงิน ช่ วยงานอุ ปสมบท จํา นวน 500
บาท เมือสมาชิกจัดงานบวช
3. มอบสมุดบัญชี เ งินฝากออมทรั พย์พร้ อ ม
เงินในบัญชี จํานวน 500 บาท เมือสมาชิกคลอดบุตร
หรื อภรรยาสมาชิกคลอดบุตร
4.จัด ทํา ประกัน ชี วิ ต ให้แ ก่ ส มาชิ ก ทุ ก คน
คุม้ ครองการเสี ยชีวติ 50,000 บาท และหากเสี ยชี วติ
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ด้วยอุ บ ัติเ หตุ คุ ้ม ครองอี ก 150,000 บาท รวมเป็ น
200,000 บาท โดยสหกรณ์ฯ รั บภาระค่ าเบียประกัน
ให้แก่ สมาชิกทุกคน ทังนี สมาชิก สมทบทีถือ หุ ้นกับ
สหกรณ์ ฯ ตังแต่ 100,000 บาท สหกรณ์ ฯ จัด ทํา
ประกันชีวติ กลุ่มให้ดว้ ย
5. เยี ยมไข้ส มาชิ ก ป่ วย โดยซื อของเยียม
ราคา 300 บาท
6. ช่ วยเงิ น ทํา บุ ญ งานศพและนํา พวงหรี ด
เคารพศพ กรณี สมาชิ กเสี ยชี วิต 5,000 บาท บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตร เสี ยชี วติ 300 - 500 บาท

7. กรณี สมาชิ ก จัดงานมงคลและอวมงคล
สหกรณ์ฯ ให้สิทธิ กเู้ งินเพือจัดงานได้จาํ นวน 50,000
บาท โดยไม่ต้องเสี ยดอกเบีย ให้กู้ได้ก่ อนจัดงาน 7
วัน และให้คืนเงินกูห้ ลังเสร็ จงาน 7 วัน
8. เมื อสมาชิ ก เกษีย ณอายุจากการทํา งาน
สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท ซึ ง
แล้วแต่ราคาทองคําในช่ วงทีสมาชิ ก เกษียณ (ขึนอยู่
กับอายุการเป็ นสมาชิ ก)
9. สมาชิ กทีเกษียณอายุจากการทํางานแล้ว
แต่ยงั คงเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ฯ เมือออกจากงานครบ
5 ปี หรื อ 10 ปี สหกรณ์ฯ จะเดินทางไปเยียม ซือของ
เยียมราคา 500 บาท
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10. สมาชิกมีสิทธิ สมัครเป็ นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ สสอป. และ สส.ชสอ. หาก
เสี ยชีวติ ทุกกรณี ทายาทได้รับเงินสงเคราะห์สมาคมฯ
ละ 600,000 บาท
นอกเหนือจากสวัสดิการต่างๆ ทีมอบให้แ ก่
สมาชิ ก แล้ว สหกรณ์ ฯ ยัง เอื ออาทรต่ อชุ ม ชนต่ างๆ
ด้วยการบริ จาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน
ภายในจัง หวัด อ่ า งทอง และหน่ วยงาน อื นๆ ที
เกี ยวข้อ ง จัด กิ จ กรรมเลี ยงอาหารกลางวัน เด็ ก
นักเรี ยน จัดกิจกรรมปลูกป่ า รักษาธรรมชาติ และจัด
กิ จกรรมส่ ง เสริ มให้ชุ ม ชนเห็ น ความสํ า คัญ ของ
สหกรณ์ฯ ให้มีการจัดตังสหกรณ์ ขึ นในชุ มชน และ
ให้ความรู ้เรื องสหกรณ์แก่ชุมชนอีกด้วย
ปี นี สหกรณ์ ฯ ครบรอบ 33 ปี ถ้ า มอง
ย้อ นกลับไป หากไม่ มีสหกรณ์ฯ เกิ ดขึนในปี 2526
ทุน เรื อนหุ้น ของสมาชิ กในปั จจุบัน รวมทั งเงิ น ฝาก
ของสมาชิ ก จํ า นวน 456,077,130.72 บาท คงจะ
กระจั ด กระจายอยู่ ต าม ธนาคารต่ างๆ สมาชิ ก ที
เดือดร้ อนต้องการกูเ้ งินก็ตอ้ งกู้เงินจากธนาคารทีต้อง
จ่ า ยดอกเบียแพงกว่ า หรื อ ที น่ า กลัวคื อ กู้เ งิ น จาก
นายทุน ที ดอกเบียสุ ดโหด สมาชิ ก คงมีหนี สิ นนอก
ระบ บที พอ กพู นไม่ รู ้ ว่ า เ มื อ ไหร่ จะ หม ดห นี
สวัสดิการต่าง ๆ ก็ไม่มีเช่นนี ไม่มีบริ การทีอยูภ่ ายใน
รัวโรงงาน ความสะดวก สบาย คงไม่มีให้สมาชิ กได้
ใช้บริ การกัน เงินเกือ บ 500 ล้านบาทเป็ นจํานวนเงิ น
ทีมาก หากสมาชิ ก นําไปฝากธนาคาร ได้ดอกเบีย
ร้ อ ยละ 0.30-1.50 ต่ อปี ไม่ เ พีย งพอกับค่ าใช้จ่า ยที
สู งขึนอย่างแน่นอน ซึงจะต้ องเบิกเงินต้ นมาใช้ จึงจะ
เพี ย งพอทํ าให้ เ งิ น เก็ บ ออมของสมาชิ กลดน้ อยลง
ทุ กๆ ปี คงไม่ มี เ งิ น เก็ บออมมากเช่ น นี ในขณะที
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สหกรณ์ ฯ จ่ายเงิ นปั น ผลร้ อ ยละ 4.30 จ่ายเงิ นเฉลี ย
คืนดอกเบียร้ อ ยละ 5.00 และจ่ายดอกเบียเงิ นฝากที
สู งกว่าธนาคาร ทําให้สมาชิ ก สามารถนําเงิ นเหล่ านี
เก็ บไว้ใช้จ่า ยได้ตลอดทังปี ทุน เรื อนหุ้ นยังอยู่ค รบ
เงิ น ฝากก็ ไ ม่ ลดลง เมื อได้รั บ เงิ น โบนั ส ประจํา ปี
สามารถนํา มาฝากเพิ มได้ เ ช่ น กัน และสิ งสํ า คัญ
สมาชิ กได้รับสวัสดิการทีดีจากสหกรณ์ ฯ ตราบใดที
ยังเป็ นสมาชิ ก อยู่ รวมถึ งสามารถนํา ครอบครั วมา
สมัค รเป็ นสมาชิ ก สมทบเพื อสมัค รเป็ นสมาชิ ก
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์กบั สหกรณ์ ฯ ได้อีก ด้วย
เมือเสี ยชีวติ จะได้รับเงินสงเคราะห์จาํ นวน 600,000
บาท ส่ งเงินสงเคราะห์ปี ละ 4,000 บาทเท่านัน ทังนี
ต้อ งเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ฯ จึ ง จะสามารถสมัครได้
การที เรามี อ งค์ ก รที สามารถรองรับความ
ต้องการของสมาชิ กถือเป็ นสิ งทีดี สหกรณ์ ฯ ถื อเป็ น
สถาบัน การเงิน ที จะสามารถดู แลเรื องการเงิ น ของ
สมาชิ กได้ ไม่ตอ้ งถูกเอาเปรี ยบเพราะสมาชิกด้วยกัน
บริ หารงานเอง นําเงิ นทีสมาชิ ก ออมมาให้สมาชิ กที
เดื อดร้ อนกู้ เมือได้ผ ลกําไรก็น ํามาแบ่งปั นกันด้วย
ความยุติธรรม มีหน่วยงานของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
คอยกํ า กั บ ดู แ ล รวมทั งให้ ค ํ า แนะนํ า ที ถู ก ต้อ ง
ขอขอบคุ ณสหภาพแรงงานไทยเรยอน และคณะผู้
ก่ อตั งทุ กท่ านที ได้ สร้ างองค์ กรนี ให้ แก่ พวกเรา อย่า ง
มันคง จากวันนันถึงวันนี เป็ นเวลานานถึง 33 ปี แล้ว
หากสมาชิกยังให้ความเชื อมัน และศรัทธา เชื อได้ว่า
สหกรณ์ ฯ จะคงอยู่คู่ ส มาชิ กตลอดไปอีก นานแสน
นาน
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สวัส ดีค รั บ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับ ประจํา
เดื อนสิ งหาคม 2559 มาพบกับ สมาชิ ก และผูอ้ ่านทุ ก
ท่านแล้วครับ
ขออนุ โมทนาบุ ญกับ คุ ณอรอนงค์ ทองพูล
ทีลางานไปบวชชี ในช่ วงวันแม่ แห่ง ชาติ รวม 7 วัน
ด้วยครั บ ***@@@*** นับ เวลาถอยหลัง ถึ งวัน
เกษียณอายุแล้ว สําหรับ คุณหิรัญ ชมเชิ ด เหลือเวลา
เพี ยง 5 เดื อ นก็ จะได้อ ยู่บ้านไม่ ต้อ งมาทํา งานดี ใจ
ล่ วงหน้ า ด้วยครั บ ***@@@*** ขอขอบคุ ณ คุ ณ
เตื อน สามัคคี ทีได้นาํ ลูกชายมาสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
สมทบกับ สหกรณ์ ฯ พร้ อ มกับถื อ หุ้นจํา นวนหนึ ง
ด้วยครับ
ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุณพวงทอง หมีทอง ทีรถจัก รยานยนต์หาย ทังๆ ที จอดไว้ริมถนน
หน้า บ้านของตนเอง รถคัน ทีหายนี เป็ น คันที สอง
ของป้าแต๋ วแล้วครับ ***@@@*** ขอขอบคุณ คุ ณ
สมควร ยกย่อง ทีได้นาํ น้องสาว และขอขอบคุณ คุณ
สั น ต์ ก วี สุ ว รรณบั ต ร ที นํา แม่ ย ายมาสมัค รเป็ น
สมาชิกสสอป.แล้วครับ ***@@@*** เช่ นเดียวกัน
ขอขอบคุณ คุ ณสมพร สุ วรรณผดุง และคุ ณนพคุ ณ
มันตานันทกานต์ ทีได้สมัค รเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป.
ไปเรี ยบร้อยแล้วครั บ ***@@@*** ขออนุ โมทนา
บุญกับ คุณธงชั ย นิ มนวล ที ได้ทาํ การอุบสมบทไป
เมือเร็ วๆ นีครับ ***@@@*** ขอขอบคุณสมาชิ กที
ทําการเพิ มค่าหุน้ หลายท่าน ได้แก่ คุณบัวขาว มะโนรื น คุ ณสราวุท แสงแก้ วสุ ข คุ ณณัฐ พงษ์ แป้ งนวล
คุณปรชั ย เกรียงไกรชั ยพร คุ ณรวิพงษ์ ศุ ภศรี และ
คุณสมปอง จาระนุ่น ขอให้ทุกท่านมีหุน้ เป็ นล้านใน
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วันเกษียณอายุดว้ ยครั บ ***@@@*** ช่ วงเทศกาล
วัน เข้า พรรษา สองตายาย คุ ณ วั ช รคุ ป ร์ คุ ณเยาวลักษณ์ เสาใบ เดิ น ทางกลับไปเยี ยมบ้า นที จังหวัด
อุบลราชธานี และถือโอกาสเที ยวเทศกาลแห่ เทียน
เข้าพรรษาทียิ งใหญ่ระดับประเทศไทยด้วยครับ
ขอแสดงความยินดีกบั คุณยินดี คุณเฉลิมศรี
กลันฉอ้อน ทีลูกสาวเรี ยนจบและทํางานกับสายการบิน ไทยสไมล์ฯ เรี ยบร้ อ ยครับ ***@@@*** ขอ
แสดงความยินดีกบั คุณรดาทิพย์ ไร่ สุขศิริ ทีลูกกําลัง
เรี ย นคณะสั ต ว์ ศ าสตร์ อยู่ ใ นขณะนี ด้ ว ยครั บ
***@@@*** เพราะลูกชายสองคนอยากไปเล่นนํา
ทะเล คุ ณแม่ ตุ๊ก คุ ณนนทรี เกษจัน ทร์ จึ ง จัดให้ที
ทะเลบางแสน ดูแล้วมีความสุ ขทังคุณแม่และคุณลูก
ครั บ ***@@@*** เพราะสามี เ ป็ นคนหาปลาเก่ ง
คุณวิภาวรรณ์ เอียมสอาด จึงมีปลาตัวใหญ่ๆไว้แกง
หรื อ ต้มยําเป็ นประจําครั บ ***@@@*** กลับมา
เมื อ งไทยเรี ย บร้ อยแล้ว หลัง จากที คุ ณศั กดิ ริน ทร์
คําพราว พาภรรยาไปเทียวกําแพงเมื องจีน และกรุ งปั ก กิ งมา ได้ ข่ า วว่ า หอบของฝากมาให้ เ พื อนๆ
มากมายเลยครั บ ***@@@*** ขอแสดงความ
เสี ย ใจกับ คุ ณวิษ ณุ สั งข์ บัว ศรี ทีสู ญเสี ยมารดาไป
เมื อเร็ ว ๆ นี ครั บ ***@@@*** ขอแสดงความ
เสี ย ใจกับ คุ ณพรชั ย แก้ วสาระ ที สู ญเสี ย คุ ณละออ
แก้ วสาระ ภรรยา และเป็ นกรรมการสหกรณ์ ฯ กับ
เลขานุ ก าร มู ล นิ ธิ สหภาพแรงงานไทยเรยอนด้วย
ครับ ***@@@*** การสู ญเสี ย คุณละออ แก้ วสาระ
ถื อ เป็ นความสู ญ เสี ย ครั งสํ า คัญ ของพวกเราชาว
ไทยเรยอนทุ ก คน เพราะ คุ ณละออ แก้ ว สาระ เป็ น
บุค คลที ทํางานเพื อสัง คมไทยเรยอนมาโดยตลอด
เป็ นทังกรรมการสหภาพฯ ผู ้แ ทนสมาชิ ก ประจํา
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แผนก ประธานคณะกรรมการสตรี กรรมการมู ล
นิ ธิ ฯ และกรรมการสหกรณ์ ฯ “ขอดวงวิญ ญาณ
ของ คุ ณ ละออ แก้ วส าระ จึ ง สู่ สุ ขค ติ เ ทอ ญ”
***@@@*** ขอแสดงความเสี ย ใจกั บ คุ ณ จรั ญ
แก้ ว โย ที สู ญ เสี ย ลู ก น้ อ งในขณะทํ า งาน ขอเป็ น
กําลังใจให้ครับ
ผ่ า นพ้ น ไปด้ วยดี สํ า หรั บ สหกรณ์ อ อม
ทรั พย์ฯ ที ได้น ํา สมาชิ ก กรรมการ และเจ้า หน้า ที
รวม 51 คน เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านการปลู ก ผัก
ไฮโดรโปรนิกส์ ทีกรมอู่ทหารเรื อพระจุลจอมเกล้า
จ.สมุ ทรปราการ เมือวัน ที 28 กรกฎาคมที ผ่ า นมา
สมาชิกพอใจกับกิจกรรมในครังนีเป็ นอย่างมากครับ
***@@@*** สองตายาย คุ ณวัฒนชั ย คุ ณสายทอง
กลั ด สนิ ท ควงคู่ ไ ปดู ง านด้ วยกัน กลับ มาคราวนี
สงสัยจะเลิ ก ปลู ก ข้าวโพด มาปลู กผัก ไฮโดรโปรนิกส์แทนอย่างแน่นอนครับ ***@@@*** สองสาว
ใหญ่ คุ ณปั ทมพร ศรี ส ว่ าง และคุ ณสมควร ยกย่ อง
จูงมือไปชมด้วยกัน งานนีคุณอ้อ ยน่ าจะเลิก ปลูก ต้น
อ่ อ นทานตะ วัน หรื อไม่ ต้ อ งถามเ จ้ า ตั ว ครั บ
***@@@*** ได้รับของทีระลึ กจากสหกรณ์ ฯ ไป
ทุกคน ในฐานะทีเข้าร่ วมกิจกรรมกับสหกรณ์ฯ เป็ น
ครั งแรก ขอแสดงความยิน ดี กับ คุ ณอารี ย์ จัน ทรโคตร คุ ณวิเชี ยร กลินเกษร คุ ณจักรกรด ผลเจริ ญ
คุ ณรุ้ ง กาญจน์ แสวงกาญน์ และคุ ณนภาภัช ช่ อ ม ะปราง สมาชิ ก จากโร งงานหนอ งแ คค รั บ
***@@@*** ขอแสดงความยิน ดีกับ คุ ณพีระพัช ร
สุ วรรณรั ตน์ ที เข้า พิ ธี มงคลสมรสกับบุ ตรสาวคุ ณ
ประสิ ทธิ ศิริพุฒ ไปเมือเร็ ว ๆ นี ขอให้ชี วติ สมรสมี
แต่ ค วามสุ ข ตลอดไปครั บ ***@@@*** พบกั น
ฉบับหน้า ***@@@*** สวัสดีครับ
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รายงานกิจการประจําเดือน กรกฎาคม 2559 (MONTHLY REPORTS JULY 2016)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรั พย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่ งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ก้แู ก่ สหกรณ์อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2559 Revenues from January - July 2016
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2559 Expenses from January - July 2016
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,200 คน Pr
330,536,070.00 บาท Baht
11,152,805.19 บาท Baht
5,073,797.48 บาท Baht
5,535,104.73 บาท Baht
10,691,497.94 บาท Baht
109,012,232.00 บาท Baht
2,123,176.62 บาท Baht
2,457,345.84 บาท Baht
108,678,062.78 บาท Baht
6,100,100.00 บาท Baht
432,103.58 บาท Baht
356,103.58 บาท Baht
6,176,100.00 บาท Baht
28,213,469.18 บาท Baht
858,037.01 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

26,384,554.50 บาท Baht
86,604,492.61 บาท Baht
301,578,167.41 บาท Baht
30,380,510.00 บาท Baht
27,325,515.75 บาท Baht
304,633,161.66 บาท Baht
39,288,342.47 บาท Baht
9,665,623.50 บาท Baht
14,054,584.35 บาท Baht
3,367,556.55 บาท Baht
10,687,027.80 บาท Baht
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นายก สสอป. ทําพิธีมอบเงินสงเคราะห์ จํานวน
600,000 บาท ให้ทายาทนายถิรกร โฉมงาม
ทีวัดบางลายใต้ อ.บึงนาราง จ.พิจติ ร (10 ก.ค. 59)
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นายก สสอป. ทําพิธีมอบเงินสงเคราะห์ศพ จํานวน
600,000 บาท ให้ทายาทนางสาววรรณา ประกอบนา
ทีวัดท้าวอูท่ อง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (18 ก.ค. 59)

กรรมการสหกรณ์ฯ เดินทางไปเยียมนายวิรตั บุญมี และนางโสฬส เชือเมืองพาน สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็ น
พนักงาน เนื องจากเกษี ยณอายุครบ 5 ปี ทีบ้านพัก อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง (22 ก.ค. 59)

สหกรณ์ฯ นํ าสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ รวม 51 คน เดินทางไปศึกษาดูงานการปลูกผักไฮโดรโปรนิ กส์
ทีกรมอูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ (28 ก.ค. 59)

