
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณฯ บริจาคเงินใหแกสหภาพฯ 100,000 บาท 

และมูลนิธิฯ 40,000 บาท 

 วันที่ 13 มีนาคม 2557 สหกรณฯ ทําการ

บริจาคเงิน ใหแกสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํานวน 

100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) และบริจาคใหแก

มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํานวน 40,000 

บาท (สีห่มื่นบาทถวน) 

 การบริจาคเงินทั้งสองรายการเปนไปตาม

มติที่ที่ประชุมใหญ สามัญประจําป 2556 ซึ่ง มีมติให

จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2556 บริจาคเงินใหแก

สหภาพแรงงานไทยเรยอน และมูลนิธิสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน ตามจํานวนดังกลาว 

สหกรณฯ มอบเงินสินไหมเงินทดแทนการประกัน

ชีวิต กลุม 50,000 บาท แกภรรยาสมาชิก 

 วันที่  15 กุมภาพันธ  2556 นางเกษมศรี     

เมฆหมอก ผูจัดการ ทําการมอบเงินสินไหมทดแทน

การเสียชีวิตจากบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด ใหแก

นายสุพจน  แกวลอม ลูกชายของนางบุญสง  แกว-

ลอม สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงาน       

ซึ่งเสียชีวิต จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) 

 สหกรณฯ ไดทําประกันชีวิตกลุมใหแก

สมาชิกสหกรณฯ และสมาชิกสมทบที่ถือหุนกับสห- 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณฯ ต้ังแต 100,000 บาท ขึ้นไป โดยสหกรณฯ 

เปนผูจายเงินคาเบี้ยประกันใหแกสมาชิกทั้งหมด  

ทั้ ง น้ี  หากสมาชิกเสียชี วิต ทายาทจะได รับเงิน

สินไหมทดแทนการเสียชีวิต จํานวน 50,000 บาท 

แตถาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ ทายาทจะไดรับเงิน

สินไหมทดแทน จํานวน 200,000 บาท 

กรรมการ ชสอ. รวมการอบรมท่ีเชียงรายและทัศน-

ศึกษาเมืองเชียงรุง - สิบสองปนนา  

 วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2557  นายศรีโพธิ์  

วายุพักตร กรรมการชสอ. เดินทางไปรวมการสัมมนา- 

  ( อานตอหนา 3) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

กรรมการ ชสอ.  กรรมการสหกรณฯ และเจาหนาที่

รวมการอบรมที่นครพนม และทัศนศึกษาที่เวียดนาม 

  

 

ปที ่ 28 ฉบบัที ่307 ประจาํเดอืน เมษายน 2557 
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เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยฯ 
นางเกษมศร ี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเช้ือ เจาหนาท่ีการเงิน 

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาท่ีเงินฝาก 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาท่ีธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ              นายสุวัฒน  แกวเฮียง  

กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร  

 นายวิรัต  ชูจิตต  นายมานะกูล พรรณเรณู          

 นายสุทัศน  เอี่ยมแสง  นางสาวไขมุกข  จันทโคตร

 นายพีระภัทร ลอยละล่ิว นางศรปีระภา  แสงสวาง

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธ ิ

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส      

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายสุวัฒน  แกวเฮียง   รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลิขิต  มีบํารุง   เหรัญญิก 

นายมานะกูล  พรรณเรณ ู  กรรมการ 

นายวิรัต  ชูจิตต   กรรมการ 

นางละออ  แกวสาระ  กรรมการ 

นายสุทัศน  เอ่ียมแสง  กรรมการ 

นายเสนห  ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์  คงม ี  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข  จันทโคตร  กรรมการ 

นายคนิต  ชวดตระกูล  กรรมการ 

นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

นางศรีประภา  แสงสวาง  กรรมการ 

รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 32 (2557) 

วันที่ 1 มี.ค. 57 ประธานฯ รองประธานฯ                    

และกรรมการสหกรณฯ เขารวมงานมงคลสมรส                               

นายพิทักษ  โมกขศักดิ์ พรอมมอบของที่ระลึก 

วันที่ 6 มี.ค. 57 เลขานุการ และกรรมการสหกรณฯ 

เดินทางไปเย่ียมไข นางสาวภควรรณ  เขตนอก 

เนื่องจากปวยเปนไขหวัดใหญ 

วันที่ 24 - 28 ก.พ. 57 นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร รวม

สัมมนา และทัศนศึกษา ที่เม่ืองเชียงรุง  

แควนสิบสองปนนา 
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กรรมการชสอ. รวมการอบรมท่ีเชียงรายและทัศน-

ศึกษาเมืองเชียงรุง - สิบสองปนนา (ตอจากหนา 1) 

เร่ือง “การประเมินราคาหลักทรัพย” ณ โรงแรม       

เวียงอินทร อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งจัดโดยชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด โดยเขา

รวมสัมมนาในฐานะกรรมการฝายพัฒนาและ

เสริมสรางความรูดานวิชา  

 การสัมมนามีวัตถุประสงค เพื่อใหรับทราบ

และเขาใจเกี่ยวกับการประเมินราคาหลักทรัพย 

เพื่อใหนําความรูไปประยุกตใชและกําหนดเปน

แนวทางในการบริหารงานสหกรณได  

  วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ 2557 นายศรีโพธิ์  

วายุพักตร และ กรรมการ เจาหนาที่ ชสอ. พรอมกับ

ผูเขารวมการสัมมนา รวม 45 ทานไดเดินทางไป

ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย

เดินทางไปเมืองเชียงรุง แควนสิบสองปนนา โดย

เ ดินทาง ผ านประเท ศสา ธารณป ระช าธิป ไตย

ประชาชนลาว โดยไดเที่ยวชมเมืองเชียงรุง สวนปา

ดงดิบ วัดสวนเมืองลื้อ สวนหมานทิง ชมการแสดง

โชวพาราณสี เทศกาลนํ้าแข็งแกะสลัก อุทยานแดน

มหัศจรรย เมืองหยวน และเมืองหลา 

รองประธานฯ และ ผูจัดการรวมการสัมมนากับ

ชุมนุมฯ ที่กรุงเทพฯ  

วั น ที่  1 - 2 มี น า ค ม  2557 น า ย ศ รี โ พ ธิ์ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี  

เมฆหมอก ผูจัดการ เขารวมสัมมนา เร่ือง “การกํากับ

ดูแลความพอเพียงดานเงินทุน และการบริหารสภาพ

คลองตามแนวทาง Basel และภาวะเศรษฐกิจการเงิน

ปจ จุบัน และแนวโนมในระยะเวลา 6 เ ดือน”           

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อใหเขาใจ

แนวคิดการกํากับดูแลความเพียงพอดานเงินกองทุน 

เพื่อใหเขาใจการบริหารสภาพคลองตามแนว Basel 

เพื่อใหสามารถประเมินความเสี่ยงขององคกรของ

ตนเองได เพื่อทราบวิธีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อ

รับทราบและเขาใจภาวะเศรษฐกิจ การเงินปจจุบัน 

และแนวโนมในระยะ 6 เดือน และเพื่อแนะนํา

โครงการเงินออกเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 
 

กรรมการชสอ.  กรรมการสหกรณฯ และเจาหนาที่

รวมการอบรมที่นครพนม และทัศนศึกษาเวียดนาม 

 วั น ท่ี  9  มี น า ค ม  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธิ์  

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน (กรรมการชสอ.) 

นายวิรัต  ชูจิตต  นางศรีประภา  แสงสวาง กรรมการ

สหกรณฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ และ 

นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บัญชี เขา

รวมการอบรม เร่ือง “การบริหารสินเชื่ออยางไรให

ลดความเสี่ยง” ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร วิว             

อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณออม-

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

 การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อถายทอด

ความรูดานสินเชื่อ ใหเปนแนวทางในการดําเนินงาน

และแกไขปญหาธุรกิจสินเชื่อของชุมนุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเพื่อเปนแนวทางการแนะนํา

สงเสริมการดําเนินงานธุรกิจสินเชื่อของบุคคลาการ

ในสหกรณใหมีความรู ความเขาใจในการบริหาร

จัดการดานสินเชื่อ 

 วันที่  10 - 13 มีนาคม 2557 นายศรีโพธิ์  

วายุพักตร  และกรรมการ เจ าหน าที่สหกรณฯ

ดังกลาวพรอมกับผูเขารวมการสัมมนา รวม 45 ทาน 

ไดเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐสังคม-
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เวียดนามที่เมืองเว เมืองดานัง บานาฮิลล และเมือง

มรดกโลกฮอยอัน ตลาดดองบา อุโมงควินหม็อก 

ลองเรือมังกรในแมนํ้าหอม ชมคีตดนตรีชาววัง ฯลฯ 

กรรมการ ชสอ. เขารวมประชุมคณะกรรมการ

เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ 

 วันที่ 14  มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. นาย

ศรีโพธิ์  วายุพักตร  กรรมการชสอ. เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการเสริมสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศ คร้ังที่ 13 ประจําเดือนมีนาคม 2557 

ณ หองประชุม  301  อาคารสํ า นักงาน ชุมนุม   

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ถนน

นครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาและเสริมสรางความรูดานวิชาการ 3 ครั้ง 

 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร กรรมการชสอ. เขา

รวมการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาและเสริมสราง

ความรูดานวิชาการ ในเดือนมีนาคม 2557 ณ หอง

ประชุม 301 - 302 สํานักงาน ชุมนุมสหกรณออม-

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ถนนนครอินทร                

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี รวม 3 คร้ัง คือ  

 วันท่ี 4 มีนาคม 2557 เขารวมประชุม คร้ังที่ 

14 โดยเปนการประชุมประจําเดือนมีนาคม 2557 

 วันท่ี 14 มีนาคม 2557 เขารวมประชุม คร้ัง

ที่ 15 (วาระพิเศษ) พิจารณาวางแผนจัดกิจกรรม

ประจําปงบประมาณ 2557 

 วันท่ี 26 มีนาคม 2557 เขารวมประชุม คร้ัง

ที่  16 (วาระพิเศษ) พิจารณาคัดเลือกบริษัททัวร

สําหรับจัดสัมมนาและทัศนศึกษาประเทศเมียนมาร 

กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุมคณะทํางาน

ตรวจสอบและวินิจฉัยการรับสมัครเลือกตั้ง 

 เดือนมีนาคม 2557 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร 

กรรม กา ร ชส อ.  เข าร วม ประ ชุม คณ ะทํ าง า น

ตรวจสอบและวินิจฉัยการรับสมัครเลือกต้ัง ประจําป 

2556 รวม 2 คร้ัง คือ  คร้ังที่ 1 ในวันที่ 7 มีนาคม 

2557 และ คร้ังที่ 2  ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 

20.00 น. ณ หองประชุม 302 สํานักงาน ชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ถนน

นครอินทร  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

รองประธานฯ รวมการฝกอบรมกับชสอ. ที่กรุงเทพฯ                 

 วันที่  14 - 16 มีนาคม 2557 นายสุวัฒน   

แกวเฮียง รองประธานฝายประชาสัมพันธ เขารวม

การฝกอบรมหลักสูตร “ผูตรวจประเมินคุณภาพ

เกณ ฑคุณ ภาพ การบริหาร จัดก ารส หกรณ” ณ 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวม

อบรมมีความรู ความเขาใจในแนวทางและกลไกการ

ตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ 

เพื่อพัฒนาบุคคลากรของสหกรณใหเปนผูตรวจ

ป ร ะ เ มิ น  ซึ่ ง จ ะ เ ป น ผู ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ต า ม

กระบวนการพัฒนาที่กําหนดไวในโครงการ และ

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเขารวมการ

อบรม 
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กร ร ม กา ร  ช ส อ .  เข า ร วม ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จํ า เดื อ น

คณะกรรมการดําเนินการ ชสอ.  

วันที่  15  ม ก รา คม  2 55 7   นา ยศ รีโพ ธิ์  

วายุพักตร กรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เขารวมการประชุม

คณะกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย ชุดที่ 41 คร้ังที่ 13 ณ หองประชุม 601 

สํานักงานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ-

ไทย จํากัด ถนนนครอินทร  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

โดยมีนายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ 

ป ร ะ ธ า น  ช ส อ .  ทํ า ห น า ที่

ประธานในที่ประชุม  

รองประธานฝายการเงินรวม

การสัมมนาที่แกงคอย 

 วันที่ 15 - 16 มีนาคม 

2557  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

รองประธานฝายการเงินเขา

รวมการสัมมนา เร่ือง “ทิศทาง

ของมูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงาน

ไทยสูอนาคต” ณ หาดสองแควรีสอรท อ.เมือง           

จ.สระบุรี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงานไทย  

 การสัมมนาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรุป

ปญหาและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของมูลนิธิ-

พิพิธภัณฑแรงงานไทยในอนาคต 

กรรมการชสอ.  กรรมการสหกรณฯ และเจาหนาที่เขา

รวมการสัมมนากับ ชสอ. ที่นนทบุร ี

 วันที่   17 - 18 มีนาคม 2557 นายศรีโพธิ์  

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน (กรรมการชสอ.) 

นาย วิ รัต   ชู จิตต  นางสาวไขมุกข   จันทโคตร 

กรรมการฯ และ นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจัดการ

เขารวมสัมมนา เร่ือง “กฏหมายเพื่อการพึ่งตนเองใน

การติดตามหน้ี” ณ โรงแรมริชมอนด  อ. เมือง          

จ.นนทบุรี ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด มีผูเขารวมการสัมมนา 200 คน 

 การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อ ใหผูเขารวม

การสัมมนามีความรูเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน

การบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถ

เขียนคําฟองไดดวยตนเอง เพื่อใหสามารถดําเนินคดี

ที่ศาลไดดวยตนเอง และเพื่อสามารถดําเนินการ

บังคับคดีจนสามารถ

ไดรับหน้ีเต็มจํานวน 

ประธานกรรมการฯ 

และเจาหนาที่รวมการ

สั ม ม น า ศู น ย

ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ

ประชุมใหญ สส. ชสอ. 

 วันที่ 21 - 22 

มี นา ค ม  2 5 5 7  นา ย 

กฤษณชัย  สินธุประ-

สิทธิ์ ประธานกรรมการฯ และ นางนาถ  มงคลหวา 

หั ว ห น า ฝ า ย ทั่ ว ไ ป  เ ข า ร ว ม ก า ร สั ม ม น า ศู น ย

ประสานงานและประชุมใหญ สามัญประจําป 2557 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของ

ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย               

(สส.ชสอ.) ณ โรงแรมริชมอนด อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 ก า ร สั ม ม น า แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ มี

วัตถุประสงคเพื่อการชี้แจงทําความเขาใจถึงแนว

ทางการปฏิบัติงานและปญหาที่ เกิดขึ้นระหวาง

สมาคมกับศูนยประสานงาน พรอมทั้งรับทราบผล

การดําเนินการของสมาคมฯ  
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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด เขาศึกษา

ดูงานสหกรณฯ 

 วันที่  18  มีนาคม 2557 คณะกรรมการ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด รวม 6 

คน  นําโดยนายวินัย  บุญชู  ประธานกรรมการฯ 

เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพย สหภาพ-

แรงงานไทยเรยอน จํากัด โดยมีนายกฤษณชัย  สินธุ-

ป ร ะ สิ ท ธิ์  ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ฯ  น า ย ศ รี โ พ ธิ์  

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายสุวัฒน   

แกวเฮียง รองประธานฝายประชาสัมพันธ นางสาว

พรรษพร  แสงประพาฬ เลขานุการ นายวิรัต ชูจิตต 

นายเสนห  ชุมหฤทัย นางศรีประภา  แสงสวาง 

กรรมการฯ และ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ

รวมกันใหการตอนรับและบรรยายสรุปเร่ืองการ

ดําเนินงานของสหกรณฯ 

สหกรณฯ มอบสมุดเงินฝากออมทรัพยใหแกสมาชิก  

 วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2557 สหกรณฯ ทําการ

มอบสมุดเงินฝากออมทรัพย  พรอมกับเงินฝาก 

จํานวน 500 บาท ใหแกนายชลิต เรืองสม สมาชิก

แผนกอ็อกซิลลาร่ี ผลิต เน่ืองจากภรรยาคลอดบุตร 

 วันท่ี 19 มีนาคม 2557 สหกรณฯ ทําการ

มอบสมุดเงินฝากออมทรัพย  พรอมกับเงินฝาก 

จํานวน 500 บาท ใหแกนายธีระศักด์ิ  ทวีสุข สมาชิก

แผนกอ็อกซิลลาร่ี ซอมบํารุง เน่ืองจากภรรยาคลอด

บุตร 

 วันท่ี 25 มีนาคม 2557 สหกรณฯ ทําการ

มอบสมุดเงินฝากออมทรัพย  พรอมกับเงินฝาก 

จํานวน 500 บาท ใหแกนายอรรถพล  พูลทอง 

สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต เน่ืองจากภรรยาคลอด

บุตร 

สหกรณฯ มอบของท่ีระลึกใหแกสมาชิกทําการ

มงคลสมรส 4 ราย 

วันท่ี 1 มีนาคม 2557 นายกฤษณชัย สินธุ-

ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ นายสุวัฒน แกวเฮียง 

รองประธานฝายประชาสัมพันธ และนายสุทัศน 

เอ่ียมแสง กรรมการ เขารวมงานมงคลสมรสนาย

พิทักษ  โมกขศัก ด์ิ  สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต           

ที่บานพัก ต.ปาโมก อ.ปาโมก จ.อางทอง พรอมมอบ

ของที่ระลึกแกสมาชิก (หมอหุงขาว มูลคา 570 บาท) 

วันท่ี  1 มีนาคม 2557 นายลิขิต  มีบํ า รุง 

เหรัญญิก และ นายพงษศัก ด์ิ  คงมี  กรรมการฯ 

เดินทางไปรวมงานมงคลสมรสนายสุชิน ชิดชอบ 

สมาชิกแผนกอินทรูเมนท ณ บานพัก ต.หัวตะพาน 

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง และมอบของที่ระลึก

ใหแกสมาชิก  (หมอหุงขาว มูลคา 570 บาท) 

วันท่ี 9 มีนาคม 2557 นายกฤษณชัย สินธุ-

ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ และนายพงษศักด์ิ คงม ี

กรรมการ เขารวมงานมงคลสมรส นายวีระยุทธ   

ดวงแกว กับ นางสาวภัทรสุดา วงษเกลี้ยง สมาชิก

แผ นก บ ริหา ร  (โรง ง า นหนอ ง แค )  ที่ บ า นพั ก            

อ.หนองแค จ. อางทอง พรอมมอบของที่ระลึกใหคน

ละ 1 ชิ้น (หมอหุงขาวมูลคาใบละ 570 บาท เปนเงิน 

1,140 บาท)  
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กรรมการฯ เย่ียมไขสมาชิกปวย 7 ราย 

  วันท่ี 6 มีนาคม 2557 นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ นางสาวไขมุกข จันทโคตร 

และนายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว กรรมการฯ เดินทางไป

เยี่ยมไข นางสาวภควรรณ เขตนอก สมาชิกแผนก

หองปฏิบัติงานเคมี  เน่ืองจากเปนไขหวัดใหญ  

 วันท่ี 12 มีนาคม 2557 นายสุทัศน เอ่ียม-

แสง เดินทางไปเยี่ยมนางภมรกาญจน  พึ่งอยู สมาชิก

แผนกบริหาร (ควบคุมเวลา) ที่โรงพยาบาลอางทอง-

เวชการ เน่ืองจากเปนไขหวัดใหญ  

 วันท่ี 14 มีนาคม 2557 นายสุทัศน เอ่ียมแสง 

และนางละออ  แกวสาระ กรรมการฯ เดินทางไป

เยี่ยมนายกฤษฎา พวงศิริ สมาชิกแผนกอ็อกซิลลาร่ี 

ผลิต ที่บานพัก ตําบลจําปาหลอ อ.เมือง จ.อางทอง 

เน่ืองจากเปนไขหวัดใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

วันท่ี 15 มีนาคม 2557 นายกฤษณชัย สินธุ-

ประสิทธิ์ ประธานกรรมการฯ และนายพีระภัทร 

ลอยละลิ่ว กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมนายสายัณห

แผนประดิษฐ สมาชิกแผนกอ็อกซิลลาร่ี ผลิต ที่

บานพัก  ต.โรงชาง อ.ปาโมก จ.อางทอง เน่ืองจาก

ผาตัดมือ 

 วันท่ี 18 มีนาคม 2557 นายพีระภัทร ลอย- 

ละลิ่ว  เดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกปวย 3 ราย คือ 

 - นายสมจิตร  พัฒนะมงคล สมาชิกแผนก

สปนน่ิง ผลิต ที่บานพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง 

เน่ืองจากปวยเปนโรคไสเลื่อน 

 - นายแกนกลา  วงษศรีงาม สมาชิกแผนก

สปนน่ิง ผลิต ที่บานพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง  

เน่ืองจากปวยเปนโรคไขหวัดใหญ  

 - นางประนอม  พานคํา  สมาชิกแผนก         

สปนน่ิง ผลิต ที่บ านพัก ต.สายทอง อ.ปาโมก               

จ.อางทอง  เน่ืองจากปวยเปนโรคไขหวัดใหญ  

สหกรณฯ บริจาคเงินสนับสนุนโครงการเมล็ดพันธ

เพื่อวันพรุงน้ี คร้ังท่ี 15 จํานวน 1,000 บาท 

  วันที่ 7 มีนาคม 2557 สหกรณฯ บริจาคเงิน

เพื่อรวมโครงการเมล็ดพันธเพื่อวันพรุงน้ี คร้ังที่ 15 

จํานวน 1,000 บาท ใหแกภาควิชาชีววิทยาศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร จ.นครปฐม 

เพื่อนําเงินที่ไดรับไปรวมกิจกรรมที่โรงเรียนชุมชน

วัดเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

สหกรณฯ บริจาคเงินสมทบการพิมพหนังสือสวด

มนตของวัดชาง (ชางไห) จํานวน 1,000 บาท 

 วันที่ 26 มีนาคม 2557 สหกรณฯ บริจาคเงิน

ใหแกวัดชาง (ชางไห) ต.บานอิฐ อ.เมือง จ.อางทอง 

จํานวน 1,000 บาท เพื่อสมทบการจัดพิมพหนังสือ

ทําวัตรสวดมนต รวม 10 เลม ๆ ละ 100 บาท เพื่อใช

เปนคูมือใหกับอุบาสก อุบาสิกาไดใชสวดมนต ทํา

วัตรเชา ทํา วัตรเย็นโดยทางวัดจัดพิมพ จํานวน             

1,000 เลม 

วันท่ี 14 มี.ค. 57 เยี่ยมไขนายกฤษฎา  พวงศิริ                               

สมาชิกแผนกอ็อกซิลลารี่ ผลิต 
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หลังจากที่เกิดภาวะการนัดหยุดงานขึ้นกับ

สมาชิกสหภาพฯ รวมถึงสมาชิกสหกรณฯ ดวย ซึ่ง

ทําใหเกิดผลกระทบกับสหกรณฯ เปนอยางมาก นับ

แตเดือนตุลาคม 2556 จนถึงเดือนมกราคม 2557 

สมาชิกสหกรณฯ ถอนเงินฝากออกไป จํานวน 80 

ลานกวาบาท  ถอนหุนจํานวน 30 ลานกวาบาท ทํา

ใหสหกรณฯ ตองประสบปญหาสภาพคลองทาง

การเงิน อยางไรก็ตามสหกรณฯ พยายามเรียกเงินคืน

จากสหกรณอ่ืน ๆ ที่นําเงินไปฝากไวและนําเงินไป

ใหกูไว เพื่อนําเงินดังกลาวมาจายแกสมาชิกที่ถอน

เงินฝากและถอนหุน เมื่อสมาชิกได เขาทํางาน

สหกรณฯ เร่ิมมีเงินฝากกลับมาบาง เพื่อเปนการ

ข อ บ คุ ณ แ ล ะ เ พื่ อ ส ง เ ส ริ ม ก า ร อ อ ม ก ลั บ ม า 

คณะกรรมการสหกรณฯ ไดประกาศปรับอัตรา

ดอกเบี้ยขึ้นสําหรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ดังน้ี 

 ยอดฝากต้ังแต 300 - 499,999.99 บาท เดิม

จายดอกเบี้ยรอยละ 2 เพิ่มเปนรอยละ 2.25 ตอป 

 ยอดฝากต้ังแต 500,000 - 999,999.99 บาท 

เดิมจายดอกเบี้ยรอยละ 2.25 เพิ่มเปนรอยละ 2.50  

ตอป 

 ยอดฝากต้ังแต 1,000,000 - 1,999,999.99 

บาท เดิมจายดอกเบี้ยรอยละ 2.50 เพิ่มเปนรอยละ 

2.75 ตอป 

 ยอดฝากต้ังแต 2,000,000 บาทขึ้นไป จาย

ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป 

 ในขณะที่ธนาคารลดดอกเบี้ยลงเหลือรอยละ 

1.75 สําหรับเงินฝากประจํา และรอยละ 0.40 - 0.50 

สําหรับเงินฝากออมทรัพย แตสหกรณฯ ยังตองการ

ใหสมาชิกเก็บออมเงิน จึงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ให โดยรับภาระคาใชจายไวเอง สมาชิกเคยฝากเงิน

กับสหกรณฯ รวม 3 ประเภท เปนจํานวน 164 ลาน

บาท แตปจจุบันเหลือเพียง 84 ลานบาทเทาน้ัน ไมวา

สมาชิกจะถอนเงินเพื่อนําไปใชจายในชวงนัดหยุด

งาน หรือจะดวยเกิดความหวาดกลัวกับสถานการณ

ที่ เกิดขึ้นก็ตาม ถึงอยางไรวันน้ีสถานการณเขาสู

สภาวะปกติ สมาชิกไดรับเงินโบนัส ไดรับเงินเดือน

และไดปรับเงินเดือนใหมกันแลว เหตุการณดังกลาว

เปนเคร่ืองเตือนใจเราไดดีวา การที่เราไมมีเงินเก็บ

ออมไว เม่ือยามจําเปนเราจึงตองเดือดรอน เพราะการ

ที่สมาชิกไมมีรายไดใหสหกรณฯ หักชําระหน้ีทําให

สหกรณฯ ไมสามรถปลอยเงินกูเพิ่มได สมาชิกจึงไม

มีหนทางที่จะชวยเหลือตัวเอง นอกจากหันหนาไป

พึ่งเจาหน้ีนอกระบบ ดอกเบี้ยแพง ยิ่งเปนการซ้ําเติม

ความเดือดรอนใหหนักขึ้นไปอีก ซึ่งในสวนน้ี

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ เขาใจและรูสึก

เห็นใจสมาชิกทุกทาน เพราะเมื่อเขาสูสถานการณ

ปกติ สหกรณฯ ตองหักเงินมาชําระหน้ีรวมทั้ง

ดอกเบี้ ยที่ค างชํ าระอยูกับสมาชิกใหครบถวน 

เน่ืองจากสหกรณฯ ไดรับรูรายไดจากดอกเบี้ยคาง

น้ันแลว และยังมีเงินกูเพื่อการนัดหยุดงานอีกคนละ 

10,000 บาท ทําใหสมาชิกถูกหักเงินเพิ่มขึ้นกวาปกติ  
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คณะกรรมการดําเนินการ จึงมีมติใหสมาชิก

รวมสัญญาเงินกูไวเปนเพียงสัญญาเดียว โดยรวม

เงินกูฉุกเฉินที่คางชําระ เงินกูเพื่อการนัดหยุดงานอีก

คนละ 10,000 บาท และดอกเบี้ยคางชําระไวเปน

สัญญาเงินกูสามัญ หรือเงินกูพิเศษแลวแตสมาชิกกู

ประเภทไหนไว  ซึ่งสมาชิกที่รวมสัญญาจะถูกหัก

เงินตามปกติ ทําให เงินในซองเหลือใชมากขึ้น

น่ันเอง โดยการรวมสัญญาดังกลาวจะสามารถรวมได

จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2557 สมาชิกทานใดที่ยังไม

รวมสัญญาขอใหรีบดําเนินการ หากพนกําหนดน้ี

สมาชิกจะถูกหักเงินเพิ่มจนถึงเดือนกรกฎาคม 2557 

จะทําใหเงินในซองไมพอใชจายระยะยาว เมื่อทําการ

รวมสัญญาแลว  มีเงินในซองเหลือใชมากขึ้นแลว 

ส่ิงที่ควรทํา ก็คือ การเก็บออมเงินไวใชจายในยาม

จําเปน ซึ่งความจําเปนน้ีไมจําเปนตองเปนการนัด

หยุดงาน สมาชิกอาจมีความจําเปนอยางอ่ืนที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต การมีเงินเก็บออมจะชวยแกปญหา

ตาง ๆ ทางการเงินของเราได  นอกจากน้ียังลด

ภาวะการกูเงินของเราไดดวย ถามีเงินเก็บออม การกู

ลดลง ฐานะทางการเงินก็จะดีขึ้นตามมาเชนกัน  

  

 

 

 

 

 

 

กา รฝ า กเงิ นป ระเภท ออม ท รัพ ย พิ เศ ษ 

สามารถเปดบัญชีขั้นตํ่าได 300 บาท หากสมาชิก

ประสงคจะฝากเปนประจําทุกเดือนก็สามารถทําได

โดยแจงความประสงคขอใหสหกรณฯ หักเงินเขา

บัญชีทุกวันที่ 7 ของเดือน เปนจํานวนเงินไมต่ํากวา 

100 บาท ซึ่งสมาชิกจะไดรับดอกเบี้ยตามประกาศ

ของสหกรณฯ ถาฝากในชวงแรกสมาชิกจะไดรับ

ดอกเบี้ยรอยละ 2.25 ตอป ซึ่งจะทบดอกเบี้ยให ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน และ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 

หรือคิดดอกเบี้ย 6 เดือนคร้ัง ที่สําคัญสมาชิกสามารถ

ถอนเงินไปใชไดเดือนละ 1 คร้ัง กรณีที่จําเปน ซึ่ง

หากสมาชิกปลอยเงินเดือนที่บริษัทฯ โอนเขาบัญชี

ธนาคารไว สมาชิกจะไดดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ตอป 

เทาน้ัน แตกตางกัน 2.25 - 0.50 = 1.75% ซึ่งหาก

จํานวนเงินมากสมาชิกเสียผลประโยชนน้ีไปมาก

ทีเดียว  

 ถึงแมสหกรณฯ จะประสบปญหาการถอน

เงินฝากและถอนหุนของสมาชิกก็ตาม อยากให

สมาชิกเชื่อมั่นวา สหกรณฯ จะดําเนินกิจการตอไป

อยางมั่นคง สหกรณฯ พรอมจะนําผลประโยชนคืน

กลับสูสมาชิก จะเห็นไดวา สหกรณฯ สามารถ

จายเงินปนผลใหสมาชิกไดในอัตรารอยละ 4.25 

และเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 5.00  ปจจุบันสหกรณฯ มี

ทุนดําเนินการ 430 ลานบาท มีทุนเรือนหุน 283 ลาน

บาท ทุนสํารอง 24 ลานบาท ซึ่งในปน้ีสหกรณฯ จะ

ครบรอบ 31 ป ความมั่นคงที่สหกรณฯ มีอยูนาจะ

เปนหลักประกันไดวา สหกรณฯ จะเติบโตตอไปได

อยางมั่นคง ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับความศรัทธา ความเชื่อมั่น 

ของสมาชิกที่จะใชบริการของสหกรณฯ และชวยกัน

สรางฐานะทางการเงินใหกับสหกรณฯ โดยการถือ

หุน ฝากเงิน และกู เงินเมื่อยามจําเปน เพียงเทาน้ี 

องคกรที่เราสรางขึ้นมาตลอดระยะเวลา 30 ป ก็จะคง

อยูคูกับ บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ตลอดไป 
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนเมษายน 2557 มาพบกับ ทานสมาชิก และ

ทานผูอานทุกทานแลวครับ  

ทันสมัยก ับเขาเหมือนกัน สําหรับ คุณ   

พรใจ  ศรีสุวรรณธนู ตอนนี้มีเฟสบุคกับเขาแลว 

ใชชื่อจริงเปนภาษาอังกฤษ ไปขอสมัครเปนเพื่อน

ก ับ ป า ไ ด น ะ ค ร ับ  ###๙ ๙ ๙ ### ท ีม ฟ ุต บ อ ล

ขอนแกนเอฟซีเดินทางมาทําการแขงขันที่อยุธยา 

คุณบุญจันทร  ชื่นใจ พรอมกับภรรยาและลูกๆ ยก

ครอบครัวไปเชียรกัน นี้แหละคนขอนแกนขนาน

แทครับ ###๙๙๙###  ขอแสดงความยินดีกับ คุณ   

วีระยุทธ  ดวงแกว และ คุณภัทรสุดา วงษเกลี้ยง 

สมาชิกโรงงานหนองแค ที่ทําการมงคลสมรสเมื่อ

ตนเดือนมีนาคมที่ผานมา ขอใหทั้งสองทานรักกัน

อยางมั่นคงและชีวิตสมรสมีแตความสุขตลอดไป

ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก

สหกรณฯ 3 ทาน ที่ภรรยาคลอดบุตรไปในเวลา

ใกลเคียงกัน คือ คุณธีรศักดิ์  ทวีสุข คุณอรรถพล  

พูลทอง และ คุณชลิต เรืองสม ขอใหหลานทั้งสาม

คนสุขภาพแข็งแรง เลี้ยงงายโตเร็วๆ ครับ ###

๙๙๙###  เกิดในเดือนมีนาคม สําหรับสมาชิก 4

ทาน คือ คุณสุดารัตน  มวงคง (20 มี.ค.) คุณศิริ-

ขวัญ  ปาพฤกษา (29 มี.ค.) คุณสุพัฒน  แสงมณี 

และ คุณจารุวรรณ  เอนกศรี (31 มี.ค.) ขอใหทั้งสี่

ท า นม ีแต ค วา ม ส ุข ตล อดไ ป ค ร ับ  ###๙ ๙ ๙ ### 

เดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศเปนครั้งแรก     

ที่เมืองเว ดานัง บานาฮิลล และฮอยอัน คุณเกษม-

ศรี เมฆหมอก และ คุณนุชนารถ แกวนํ้าเชื ้อ  มี

ความประทับใจมาก โดยเฉพาะการขึ้นกระเชาที่

ย า วที ่ส ุดใ นโล ก ที ่เ ว ียดนาม ค ร ับ  ###๙๙ ๙ ### 

สําหรับ คุณศรีประภา  แสงสวาง มีความสุขกับ

การซื ้อของราคาถูกที ่เวียดนามไดขาววาตองสง

ของจากนครพนมมาอางทองทางไปรษณียเลยครับ 

###๙ ๙ ๙ ### ไ ป ต า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ป น ค รั ้ง แ ร ก

เหมือนกันแตตองไปคนเดียว เพราะภรรยาของ 

คุณวิร ัต ช ูจ ิตต ตองอยู ด ูแลคุณแม ไมทราบวา

ระหวางอยูเวียดนามโทรศัพทมาหาภรรยาบางหรือ

เปลาครับ 

มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน จัดการ

ประชุมใหญ สามัญประจําป 2556 ไปเมื่อเร็วๆ น้ี 

ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการฯ 2 ทานที่ไดรับ

การเลือกตั้งเปนกรรมการฯ เปนครั้งแรก คือ คุณ

สุภาพ  ไพจิตรจินดา และ คุณกานตชนิต  หาญกลา 

###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณลักขนา  อดทน  คุณ

ยุทธนา  ลือวัฒนะ  คุณอรอนงค  ทองพูล คุณชัช-  

รินทร  ศิลปประดิษฐ  คุณพรเทพ  ศรีแสง และ

สมาชิกทานอื่นๆ รวม 10 ทานที่ไดทําการเพิ่มคา

หุนรายเดือนกับสหกรณ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมา

ครับ  ###๙๙๙### นอกจากจะเหนื่อยงานประจําที่

ทําแลว คุณนฤมล  เฉลิมรมย ตองคอยดูแลคุณแม

ที่ปวยดวย ลาสุดคุณแมถูกงูกัด ทําเอาเจาตัวใจคอ

ไมดี ขอใหคุณแมหายเปนปกติโดยเร็วนะครับ ###

๙๙๙### ใช เวลาว างในการปฏ ิบ ัต ิธรรมเก ือบ

อาทิตย ขออนุโมทนาบุญกับ คุณประยูร  มินภาย-

สงค ดวยครับ ###๙๙๙### ทําการบวชลูกชายที่วัด

พระธรรมกายเรียบรอยแลว ขออนุโมทนาบุญกับ

คุณปภาวิน  อัฐมาภรณ (คุณณัฐวุฒิ  ศรีวิไล) ดวย

ครับ ###๙๙๙### เพราะลูกสาวสอบไดที่ 1 คุณกิต-
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ติศักดิ์  จันทโคตร เลยลงทุนเขาครัวทํากับขาวให

ลูกสาวทานเพื่อเปนรางวัลกับลูกสาวคนเกงครับ 

###๙๙๙### งานเลี้ยงการเกษียณอายุของสมาชิก

สหกรณแผนกสปนนิ่งผลิต วงดนตรีเฟรนชิพเลน

ไดสนุกสนานมาก กันเอง คุณกําไร  สัญญเดช และ 

คุณนิดา ศรีสวาท เตนอยางสนุกสนานมากเลยครับ 

###๙๙๙###  ไดรับเชิญใหรองเพลง 2 เพลง คุณ

สุวัฒน  แกวเฮียง รองไดไพเราะประทับใจไดรับ

การตบมือจากแฟนๆ อยางเหนียวแนนเลยครับ 

###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐพล อธิ-

ลาภ ที่ลูกชายกําลังโตวันโตคืนตอนนี้กําลังหัดถีบ

รถจักรยานเด็กอยู นารักมากเลยครับ ###๙๙๙### 

ระยะน้ีไมคอยไดพบกับ คุณมณฑา ปรีชาชาติ เลย

ไมทราบวาสบายดีอยู ไหม งานที่ทําเปนอยางไร

บางครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณ

วิชัย คุณวราภรณ  จินดานาถ ที่ลูกชายไดรับรางวัล

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรประจําป 2557 เมื่อ

ปลายเดือนมีนาคมที่ผานมาครับ 

ไปงานแตงงานเพื่อนมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีคน

แอบกระซิบวา คุณจิราภรณ ทรัพยอุภัย ยังสวยไม

แพเจาสาวเลยครับ สงสัยตองถามเจาตัวดูแลววา

จริงไหมครับ###๙๙๙### โชคไมดีสําหรับ คุณ

สวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน กลางเดือนมีนาคม ฝนตกที่

บานเชียงรายและมีลูกเห็บตกดวย ทําใหลิ้นจี่ และ

ลําไยที่กําลังออกชอโดนลูกเห็บรวงไปเกือบ 50% 

ครับ แตก ็ย ังด ีไม ร วงทั ้งหมดครับ  ###๙๙๙### 

เพราะลูกสาวที่เรียนอยู ชั้น ป.4 รร.ยอเซฟ อยุธยา 

สอบไดที่ 1 เกรด 4.00 คุณพอกฤษณ เย็นทรวง จึง

ใหรางวัลลูกดวยการซื้อ ซัมซุง โนต 8 ใหครับ ###

๙๙๙### ทําหนาที่ผูจัดการปมนํ้ามัน ปตท. มาครบ 

1 ปแลว  สําหรับ คุณพลสรร กลิ่นระรวย สมาชิก

สหกรณบริการฯ ฝากขอบคุณมากที่ทําหนาที่ได

อยางดีและดวยความเหน็ดเหนื่อยเปนที ่สุดครับ 

###๙๙๙### ฝากประชาสัมพันธมาจาก คุณสหเทพ  

รักษวงษวาน รองประธานสหกรณบริการสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จํากัด วา  สหกรณบริการฯ 

กําหนดวันประชุมใหญ สามัญประจําป 2556 ใน

วันอังคารที ่ 29 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ 

หองประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน ขอเชิญ

สมาชิกเขารวมประชุมโดยพรอมเพียงกันครับ ###

๙๙๙###  “สหกรณบริการฯ เปดรับสมัครผูสมัคร

เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการฯ รวม 7 คนใน

วันที่ 16 - 22 เมษายน 2557 ขอเชิญสมาชิกทุกทาน

สมัครเขาเปนกรรมการฯ ดวยคะ” ###๙๙๙### ขอ

แสดงความยินดีกับ คุณดุษฎี  ศรีสอาด ที่ลูกชาย

สอบได เตรียมทหารรุน 1 (ม.1) ไมทราบวาคุณพอ

ใหของขวัญอะไรกับลูกครับ ###๙๙๙### ลาออก

จากงานทั้งตัวเองและลูกชาย สําหรับ คุณกฤษณะ  

โมกขศักดิ ์ และ คุณพิทักษ  โมกขศักดิ ์ เพื ่อไป

ประกอบอาชีพส วนต ัว  (ขาย นํ้าอ อย)  ก ็ขอให

กิจการกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไปครับ ###๙๙๙### ชวง

โรงเรียนปดเทอม ลูกสาวสองคนของ คุณนํ้าออย  

อุนจิต รบเราใหคุณแมพาไปเที่ยว ไมทราบวาคุณ

แมพาไปเที่ยวที่ไหนครับ ###๙๙๙### มีกิจกรรมที่

ตองทําทุกวัน และตองออกตางจังหวัดดวย สําหรับ 

คุณศรีโพธิ ์  วายุพักตร เจาตัวฝากขอโทษเพื ่อน

สมาชิกบางทานที่ไมสามารถไปรวมงานที่ทานจัด

ไดดวยครับ ###๙๙๙###  ขอใหสมาชิกทุกทานมี

ความสุขเนื่องในวันปใหมไทยโดยพรอมเพียงกัน

ครับ ###๙๙๙###  พบกันฉบับหนา  สวัสดีครับ      



 12         ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  28   ฉบับที่ 307 ประจาํเดือนเมษายน 2557 

 
 

 

 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่  32 ไดจัด

สัมมนาแผนกลยุทธประจําป 2557 - 2558 ระหวาง

วันที่ 6 - 7 เมษายน 2557 เรียบรอยแลว หลังจากน้ี

คณะกรรมการสหกรณฯ จะเร่ิมดําเนินกิจกรรม      

ตางๆ ตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว ต้ังแต เดือน

พฤษภาคมเปนตนไป กิจกรรมแรกที่คาดวาจะจัดใน

ในเดือนพฤษภาคม 2557 ไดแก การจัดทัศนศึกษาใน

ประเทศใหแกสมาชิกและครอบครัวในจังหวัดกระบี่ 

พังงา และภูเก็ต ซึ่งคาดวาจะจัดระหวางวันที่ 21 - 24 

พฤษภาคม 2557  โดยเปนการเดินทางทองเที่ยว 4 

วัน 3 คืน เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดกระบี่

โดยเคร่ืองบิน และคาดวาจะเสียคาใชจายประมาณ

ทานละหมื่นกวาบาท สําหรับกิจกรรมที่สอง ไดแก 

การจัดอบรมความรูดานสหกรณฯ ใหแกสมาชิกใน

เดือนมิถุนายน 2557 ซึ่งจัดใหแกสมาชิกเปนประจํา

ทุกป โดยสมาชิกที่เขารวมการอบรมไมเสียคาใชจาย

ใดๆ ทั้งสิ้น 

 การจัดทัศนศึกษาแกสมาชิกและครอบครัว

เปนการจัดนําเที่ยวที่สมาชิกและครอบครัวที่เดินทาง

ไปดวยเปนผูเสียคาใชจายเอง  สหกรณฯ เปนเพียงผู

ประสานงานกับบริษัทนําเที่ยวเพื่อกําหนดรายการ

ทองเที่ยวและตอรองราคาคาทัวรกับบริษัททองเที่ยว

ใ ห แ ก ส ม า ชิ ก ใ น ร า ค า ที่ เ ห ม า ะ ส ม   สํ า ห รั บ

กรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ ที่ประสงคจะ

รวมเดินทางไปทัศนศึกษาจะตองเสียคาใชจายใน

อัตราเดียวกับสมาชิกเชนกัน  สมาชิกอาจมีความ

สงสัยวา  การจัดทัศนศึกษาดังกลาวสมาชิกที่มีสิทธิ

เดินทางไปเที่ยวคงตองเปนสมาชิกที่มีเงินเทาน้ันใช

ไหม ? แลวสมาชิกที่ไมเงินเก็บแตอยากไปเที่ยวบาง

จะทําอยางไร? ขอเรียนใหทราบวา สหกรณฯ ของ

เรามี “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จํากัด วาดวย  เงินสนับสนุน และเงินกู

ส วัส ดิการ เพื่ อการ ศึกษาดู งา นห รือทัศ นศึ กษ า

ตางประเทศ  ฉบับที่  1  พ. ศ. 2556”  ซึ่งมีผลบังคับ

ใชมาต้ังแตวันที่ 4  กรกฏาคม  2556 โดยระเบียบฯ 

ฉบับน้ีจะจายเงินใหกูแกสมาชิกที่มีความประสงคที่

จะเดินทางไปศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาในประเทศ

หรือตางประเทศ เปนจํานวนเงิน ดังน้ี คือ 

 1 กูไดไม เกิน 80,000 บาท สําหรับการ

ทองเที่ยวภายในประเทศ  ทั้งน้ียอดกูตองไมเกินได 

150 % ของคาใชจายจากบริษัทนําเที่ยว 

 2. กูไดไมเกิน 150,000  บาทสําหรับการ

ทองเที่ยวตางประเทศ ทั้งน้ียอดกูตองไม เกินได          

150 % ของคาใชจายจากบริษัทนําเที่ยว 

 ดังน้ัน สมาชิกที่มีความประสงคจะเดินทาง

ไปทัศนศึกษาตามที่สหกรณฯ จะจัดขึ้นในเดือน

พฤษภาคม 2557  จึงสามารถใชสิทธ์ิในการกู เงิน

ดังกลาวได  สําหรับรายละเอียดและเงื่อนไขในการกู

เงิน  สมาชิกสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่สหกรณฯ 

 สําหรับการอบรมสมาชิกฯ ก็ขอเชิญชวนให

สมาชิกทุกทานไดเตรียมตัวเขารวมการอบรมกับ

สหกรณฯ โดยพรอมเพียงกัน ทั้งน้ี สหกรณฯ จะแจง

กําหนดวันจัดการอบรมใหสมาชิกทราบลวงหนา

เปนเวลา 1 เดือน ขณะน้ีมีสมาชิก จํานวนมากที่ยังไม

เคยเขารวมการอบรมกับสหกรณฯ เลย แมวาจะเปน

สมาชิกมานานนับสิบปแลว  จึงใครเชิญชวนทานที่

ไมเคยเขารวมการอบรมสมัครเขารวมการอบรมกัน

มากๆ ดวย  เรายินดีตอนรับทานดวยความยินดีย่ิง 
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กิน “หอย” ใหปลอดภัยจาก “ข้ีปลาวาฬ” 

ช วง หน า ร อน แบ บ น้ี  ทั้ ง อุ ณ ห ภู มิ แล ะ

ความชื้นเหมาะสมอยางยิ่งในการเจริญเติบโตของ

เชื้อจุลินทรีย ทําใหอาหารที่เรากินน้ันเนาเสียไดงาย

ขึ้น ไมวาจะเปนอาหารที่ปรุงแลวหรืออาหารสด 

โดยเฉพาะอาหารทะเล  ลาสุด มีคําเตือนออกมาจาก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการกิน

อาหารในหนารอนอยางปลอดภัย โดยควรหลีกเล่ียง

อาหารทะเลประเภทหอย เน่ืองจากเปนแหลงสะสมขี้

ปลาวาฬ โดย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค อธิบดี

กรมอนามัย เปดเผยวา อุณหภูมิที่สูงในชวงหนารอน

ทําใหเชื้อจุลินทรียที่อยูในอาหารทะเลเจริญเติบโต

ไดงาย อีกทั้งยังพบมีโลหะหนักหลายชนิด ทั้งตะกั่ว 

สังกะสี แคดเมียม และทองแดง ในอาหารทะเล 

ประเภทปูมา หอยนางรม และปลาหมึก โดยสารพิษ

เหลาน้ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป และยังมีพิษอ่ืนๆ ที่

อาจพบไดในอาหารทะเล อาทิ ข้ีปลาวาฬ ที่เกิดขึ้น

จ า ก แ พ ล ง ต อ น จํ า พ ว ก ไ ด โ น แ ฟ ล ก เ จ ล เ ล ต 

(dinoflagellate) สามารถพบไดในนํ้าทะเลทั่วๆ ไป 

สังเกตไดจากนํ้ามีสีนํ้าตาลแดง เมื่อมีอากาศรอนจัด

สัตวชนิดน้ีจะแบงเซลลและเจริญเติบโตไดในนํ้า

ทะเลอยางรวดเร็ว โดยขี้ปลาวาฬจะเขาสูสัตวทะเล

ผานทางหวงโซอาหาร พบมากในหอย ซึ่งจะสราง

สารพิษพวกไบโอท็อกซิน (biotaxin) ที่ทนความ

รอน ไมสามารถทําลายไดในกระบวนการปรุง

อาหาร เม่ือกินเขาไปจะทําใหมีอาการชาบริเวณปาก

และทําใหแนนหนาอก เคล่ือนไหวลําบาก บางรายมี

อาการอาเจียนดวย 

จากการตรวจวิเคราะหนํ้าตัวอยาง 1 ลิตร 

พบขี้ปลาวาฬสูงถึง 40,000 เซลล และตรวจพบไบ

โอท็อกซินในปริมาณที่สูงมาก สวนใหญพบในหอย

สองฝา เชน หอยกะพง หอยนางรม ซึ่งกินแพลงตอน

ทุกชนิด โดยเฉพาะในชวงเดือนกุมภาพันธถึง

เมษายน เปนชวงที่มีแพลงตอนชนิดน้ีมากในนํ้า

ทะเล โอกาสที่หอยนางรมเปนพิษก็ เกิดไดมาก

เชนเดียวกัน กอนกินจึงควรนําไปแชนํ้าปูนเพื่อลด

ความเปนพิษ หรืองดกินในชวงน้ีก็จะเปนการดี

นอกจากน้ีในอาหารทะเลยังพบแบคทีเรียที่ เปน

ตนเหตุของโรคทองรวงมากที่สุดคือ เชื้ออหิวาเทียม 

(vibrio parahaemolyticus) เชื้อชนิดน้ีสามารถพบได

ทั้งในนํ้าทะเลและอาหารทะเล เชน ปลา ปูมา หอย 

กุง กั้ง ปูทะเล และปลาหมึก เปนตน และยังพบใน

อาหารประเภทหอยแครงลวก ปลาดิบ ยําหอยนางรม 

ปูดอง หอยดอง ซึ่งพบเชื้อไดทั้งปแตจะพบมากชวง

หนารอนในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ซึ่งอาการที่

ปรากฏชัดหลังจากกินเขาไป 12 - 24 ชั่วโมง คือ 

ทองเสีย อาเจียน ปวดทองอยางรุนแรง อาจมีอาการ

ปวดศีรษะและหนาวสั่นรวมดวยสวนคําแนะนําใน

ก า ร เ ลื อก กิ นห อย ใ ห ป ล อ ดภั ย จา ก ขี้ ป ล า วา ฬ 

ผูบริโภคจึงตองหมั่นฟงขาวจากสื่อตางๆ วา มีขี้

ปลาวาฬเกิดขึ้นในชวงใด บริเวณใด ก็ควรงดกิน

ในชวงน้ัน หรือใหเลือกกินอาหารทะเลที่สดและ

ส ะ อา ด  มี ก า รล า ง นํ้ า ทํ า ค วา ม ส ะ อา ด ทุ ก ค ร้ั ง

โดยเฉพาะสัตวทะเลที่มีผิว เปลือก หรือกระดอง เพื่อ

กําจัดแบคทีเรียที่ปนเปอน สําหรับกุงถาจะเก็บให

เด็ดหัวท้ิงกอนแชแข็งจะชวยลดแบคทีเรียไดถึงรอย

ละ 50 และที่สําคัญเพื่อความปลอดภัยตองผานการ

ปรุงสุกทุกคร้ัง 
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รายงานกิจการประจําเดือน มีนาคม 2557 (MONTHLY REPORTS MARCH 2014 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากดั 

THE  THAIRAYON LEBOUR UNION  SAVING  CO-OPERATIVE,LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  จํานวนสมาชิก Membership          

2.  ทุนเรือนหุน Share  capital 

3.  เงินรับฝากออมทรัพย  ยอดยกมา Savings  deposit  From  last  month 

      ฝากระหวางเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหวางเดือน Withdrawal  in  this  month 

       คงเหลือส้ินเดือน Balance  

4.  เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ  ยอดยกมา Spercail  deposit  From  last  month  

      ฝากระหวางเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหวางเดือน Withdrawal  in  this  month 

     คงเหลือส้ินเดือน  Balance  

5.  เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบตุร ยอดยกมา Education  Fund  deposit  From  last  month 

      ฝากระหวางเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหวางเดือน Withdrawal  in  this  month 

      คงเหลือส้ินเดือน  Balance 

6.  ทุนสํารอง     Compulsory  reserve 

7.  ทุนสะสมตามขอบังคับ     Reserve  according  to  by-laws,regulation  and  other 

8.  ถือหุน ชุมนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย  จํากัด 

      Share  capital  in  the  Federation  of  Saving  and  credit   Cooperatives  of 

      Thailand  Limited (FSCT) 

9.  เงินฝากธนาคาร  (9 ธนาคาร รวม 13 บญัชี)  Deposits  at  Banks 

10. เงินฝากสหกรณอืน่ Deposits  in  other  Co-operatives 

11. เงินใหกูแกสมาชิก  ยอดยกมา     Loans  to  members  form  last  month 

       ใหกูระหวางเดือน Loans  to  members  in  this  month 

       รับชําระคืนระหวางเดือน     Loans  repayment  form  members  in  this  month 

      คงเหลือ  ณ  วันส้ินเดือน Total    Loans to  members   

12. เงินใหกูแกสหกรณอืน่     Loans to  other  co-operatives 

13. ดอกเบี้ยรบัจากเงินใหกู    Interest  received  from  Loans 

14. รายไดตั้งแตเดือนมกราคม  - มีนาคม 2557  Revenues  from  January - March 2014 

15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2557   Expenses  from  January - March 2014 

16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย   Total  lncome  (Approximated) 

1,075 

281,949,670.00 

6,826,296.99 

1,625,494.56 

1,400,610.50 

7,087,181.05 

78,124,009.52 

7,245,607.91 

2,474,006.10 

82,895,611.33 

5,422,080.00 

332,560.71 

238,730.71 

5,515,910.00 

24,571,169.18 

1,185,531.08 

30,060,000.00 

 

 

85,168,057.05 

14,385,329.06 

299,398,009.35 

64,354,300.00 

66,295,056.61 

297,457,252.74 

29,154,401.24 

3,027,398.24 

3,464,752.15 

1,033,190.65 

2,431,561.50 
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รองประธานฯ และผูจัดการเขารวมการสัมมนากับ 

ชสอ. ท่ีนนทบุรี (1 - 2 ม.ีค. 57) 

คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด เขาเย่ียมชมกิจการสหกรณฯ  

ณ หองประชุมสหกภาพแรงงานไทยเรยอน (18 มี.ค. 57) 

กรรมการสหกรณฯ เย่ียมไขสมาชิกปวย คือ นายสมจิตร  พัฒนะมงคล (ผาตัดไสเลื่อน)  

และนางประนอม  พานคํา (ไขหวัดใหญ)  สมาชิกแผนกสปนนิง่ ผลิต (18 มี.ค. 57) 

กรรมการ และผูจัดการ เขารวมสัมมนากับ ชสอ. ท่ี

นนทบุรี (17 - 18 มี.ค. 57) 


		คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32 ได้จัดสัมมนาแผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558 ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2557 เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จะเริ่มดำเนินกิจกรรม      ต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป กิจกรรมแรกที่คาดว่าจะจัดในในเดือนพฤษภาคม 2557 ได้แก่ การจัดทัศนศึกษาในประเทศให้แก่สมาชิกและครอบครัวในจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ซึ่งคาดว่าจะจัดระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2557  โดยเป็นการเดินทางท่องเที่ยว 4 วัน 3 คืน เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดกระบี่โดยเครื่องบิน และคาดว่าจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณท่านละหมื่นกว่าบาท สำหรับกิจกรรมที่สอง ได้แก่ การจัดอบรมความรู้ด้านสหกรณ์ฯ ให้แก่สมาชิกในเดือนมิถุนายน 2557 ซึ่งจัดให้แก่สมาชิกเป็นประจำทุกปี โดยสมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
		สำหรับการอบรมสมาชิกฯ ก็ขอเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านได้เตรียมตัวเข้าร่วมการอบรมกับสหกรณ์ฯ โดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะแจ้งกำหนดวันจัดการอบรมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน ขณะนี้มีสมาชิก จำนวนมากที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมกับสหกรณ์ฯ เลย แม้ว่าจะเป็นสมาชิกมานานนับสิบปีแล้ว  จึงใคร่เชิญชวนท่านที่ไม่เคยเข้าร่วมการอบรมสมัครเข้าร่วมการอบรมกันมากๆ ด้วย  เรายินดีต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง
	กิน “หอย” ให้ปลอดภัยจาก “ขี้ปลาวาฬ”



