
คณะกรรมการสหกรณฯ มีมติเพิ่มเงินคาหุนตาม
เงินเดือนสมาชิกทุกระดับ ๆ ละ 10 หุน (100 บาท)

ตามที่สหกรณฯ ไดจัดการอบรมสมาชิก
เร่ือง “การดําเนินชีวิตอยางไรใหมีความสุข” ที่วังยาว
รี ส อ ร ท จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก เ มื่ อ วั น ที่ 2 1 - 2 2
กรกฎาคม 2555 และสมาชิกสหกรณฯ ไดเขารวม
การอบรมกับสหกรณฯ ซึ่งไดเขารวมการประชุม
กลุมยอย ไดเสนอแนะแกคณะกรรมการสหกรณฯ
โดยตองการใหสหกรณฯ ทําการปรับฐานการถือหุน
ใหสอดคลองกับสภาพคาจางในปจจุบันน้ัน

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการ
สหกรณฯ ไดทําการประชุมวาระพิเศษ (คร้ังที่ 19)
เพื่อพิจารณาขอเสนอตามผลการประชุมกลุมยอยทั้ง
4 กลุม และไดมีมติเห็นดวยกับขอเสนอของสมาชิก
เน่ืองจากสหกรณฯ ไดใชฐานเงินเดือนสมาชิกใน
การกําหนดการถือหุนเปนรายเดือนของสมาชิกมา
เปนเวลานานแลว  และมีมติใหทําการปรับอัตราการ
ถือคาหุนใหม ในแตระดับคาจาง โดยทําการเพิ่ม
อัตราการถือหุนทุกชวงคาจาง  ชวงละ 10 หุน หรือ
เพิ่มขึ้นเดือนละ 100 บาท โดยใหมีผลบังคับใช
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป สําหรับ
ตารางการถือคาหุนใหมสมาชิกอานไดในหนา 10

คณะกรรมการฯ มีมติ เพิ่มเงินคาซื้อของเยี่ยมไข
สมาชิก ซื้อของเยี่ยมสมาชิกพนสภาพฯ

ตามที่สมาชิกสหกรณฯ ซึ่งไดเขารวมการ
ประชุมกลุมยอยในการจัดอบรมสมาชิกเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2555 ไดเสนอแนะแกคณะกรรมการ
สหกรณฯโดยขอใหสหกรณฯ เพิ่มเงินคาซื้อของ
เยี่ยมไขสมาชิกเปนคนละ 300 บาทน้ัน

คณะกรรมการสหกรณฯ ไดทําการประชุม
และมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของสมาชิกโดยมีมติ
ใหเพิ่มเงินคาซื้อของเยี่ยมไขสมาชิกเปนคนละ 300
บาท โดยมีผลต้ังแตวันที่ 11 ตุลาคมที่ผานมา และได
มีมติใหเพิ่มเงินคาซื้อของเยี่ยมแกสมาชิกแผนกพน
สภาพการเปนพนักงาน ต้ังแต 5 ปขึ้นไป เปนเงินคน
ละ 500 บาท โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556

( อานตอหนา 3)

ปที่ 27 ฉบับที่ 291 ประจําเดือน ธันวาคม 2555

ประจําเดือน ธันวาคม 2551
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 (2555)
นายเฉลย  ชมบุหร่ัน ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต  ชูจติต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห  แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก
นายมานะกูล  พรรณเรณู กรรมการ
นายเสนห  ชุมหฤทัย กรรมการ
นายพยุงศักด์ิ  เวชโช กรรมการ
นางสมหมาย  ทับไทย กรรมการ
นายธนาธิษณ  ปนแกว กรรมการ
นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ      กรรมการ
นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล กรรมการ
นายอนุรักษ  ทองโตนด กรรมการ
นายสุทัศน  เอี่ยมแสง กรรมการ

เจาหนาที่สหกรณออมทรัพย ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูชวยผูจัดการ
นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายฯ
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ บัญชี
นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส การเงิน
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายวิรัต  ชูจิตต
กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร

 นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน  เอี่ยมแสง
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ

อารดเวิรค  นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ

"เฉลิมพระชนม เฉลิมชัย ชโยฤกษ
บายศรีเบิก ฟาสีทอง ผองเวหน

พระบุญญา พระบารมี พระฯภูมิพล
เกริกสกล ภูมิแผนดิน ภิญโญไทย

ธ ทรงมี ทศพิธ ราชธรรม
โครงการลํ้า เชิดชูชาติ ศาสนไสว

อิสริยยศ คิงออฟคิง เพริศพริ้งไกล
งามวิไล ราชกิจ พิศอัศจรรย

อัญเชิญชัย พระไตรรัตน สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
เทพนิมิต ราชประสงค ทรงเสกสรรค

จตุรพิธ พรประเสริฐ เลิศอนันต
นิจนิรันดร ขอพระองค ทรงพระเจริญ"
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รองประธานฝายการเงินไดรับการแตงตั้งเปนที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ของ ชสอ. (ตอจากหนา 1)

วันที่ 8 ตุลาคม 2555 นายกก  ดอนสําราญ
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด ไดมีคําสั ่งที ่ 103/2555 เรื ่อง
แตงตั ้งที ่ปร ึกษากิตติมศ ักดิ ์ช ุมนุมสหกรณออม
ท ร ัพ ย แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  จํ า ก ัด  ต า ม ม ต ิข อ ง
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ของ ชสอ. เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2555 รวม 8 ดาน คือ (1)ระบบ
บริหารจัดการ 8 คน (2)ระบบสวัสดิการ 8 คน
(3)ระบบบุคลากร 8 คน (4)ระบบการมีสวนรวมและ
เครือขาย 8 คน (5)ระบบการออม 8 คน (6)ระบบ
สินเชื่อ 8 คน (7)ระบบการลงทุน 8 คน (8)ระบบไอ
ที 8 คน (9)ระบบทั่วไป ประกอบดวย (9.1)ที่ปรึกษา
ดานขบวนการสหกรณ 8 คน (9.2)ที่ปรึกษาดานกลุม
วิชาชีพ 8 คน (9.3) ที่ปรึกษาประจําภูมิภาค 8 คน

ในการแตงต้ังที่ปรึกษากิตติมศักด์ิของ
ชสอ. ในคร้ังน้ี นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธาน
ฝายการเงินไดรับการแตงต้ังเปนที่ปรึกษาดานกลุม
วิชาชีพและไดรับการแตงต้ังเปนที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ
ของชุมนุมฯ เปนคร้ังที่ 3 ดวย
กรรมการฯ และเจาหนาที่ฯ รวมอบรมกับสันนิบาต
สหกรณฯ ที่กรุงเทพฯ

วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2555 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายเสนห ชุมหฤทัย
กรรมการฯ และนางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝาย
ทั่วไป เขารวมการสัมมนาเร่ือง “เจาะลึกทุกประเด็น
ปญหาเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน และคาจาง-
สวัสดิการที่สหกรณควรรู” ณ หองประชุมสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สําหรับหัวขอการบรรยายประกอบดวยเร่ือง
“นโยบายการลงทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โอกาส
ทองของสมาชิก” บรรยายโดย ผูทรงคุณวุฒิกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ และเร่ือง “เจาะลึกทุกประเด็นปญหา
เกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน และคาจาง - สวัสดิการที่
สหกรณควรรู” บรรยายโดย นายพงษรัตน เครือกลิ่น
ผูทรงคุณวุฒิ ชํานาญการพิเศษดานกฎหมายแรงงาน
และแรงงานสัมพันธ
สหกรณฯ มอบบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแกสมาชิก
ซึ่งภรรยาคลอดบุตร

วันที่ 17 ตุลาคม 2555 นางนาถ มงคลหวา
หัวหนาฝายทั่วไป ทําการมอบสมุดเงินฝากออม
ทรัพยพรอมกับเงินฝาก จํานวน 500 บาท ใหแกนาย
เกรียงไกร สุทธิวิชัยพร สมาชิกแผนกบริหาร(สปน
น่ิง ผลิต) เน่ืองจากภรรยาคลอดบุตร (นางสาวจิรา
ภรณ ทรัพยอุภัย สมาชิกแผนกหองปฏิบัติการเคมี)
กรรมการเดินทางไปชมแปลงปลูกตนแกนตะวัน
ของสมาชิกที่ อ. พรหมบุรี

ว ัน ที ่ 2 7 ต ุล า ค ม 2 5 5 5 น า ย ศ ร ีโ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นางสาวพรรษ
พ ร แส ง ป ระ พ า ฬ  แล ะ นา ย ส ุท ัศ น  เ อี ่ย ม แส ง
กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงปลูกตนแกน
ตะวันที ่บ านพักของนายชรัมภ คงคามี สมาชิก
แผนกอ็อกซิลลาร่ี ผลิต ต. บางนํ้าเชี่ยว อ.พรหมบุรี
จ. สิงหบุรี

การเดินทางไปเยี่ยมชมแปลงปลูกตนแกน
ตะวันของสมาชิกดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อนํา
ค ว า ม ค ืบ ห น า ก า ร ป ล ูก ต น แ ก น ต ะ ว ัน ข อ ง
นายชรัมภ คงคามี มาเผยแพรใหสมาชิกอื่นได
ทราบและเพื่อเปนการเชิญชวนใหสมาชิกอื่นให
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ความสนใจปลูกตนแกนตะวันเปนรายไดเสริมแก
ครอบ ค ร ัว ทั ้ง นี ้เป นไ ป ตา ม แผนก ล ย ุท ธ ข อง
สหกรณประจําป 2555 - 2556
ประธานฯ รองประธานฯ และกรรมการรวมงาน
วันออมแหงชาติ

วันที่ 31 ตุลาคม 2555 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝาย
การเงิน และนายพยุงศัก ด์ิ เวชโช กรรมการฯ
เดินทางไปรวมงาน “วันออมแหงชาติป 2555” ณ
หองประชุมแซฟไฟร 4 - 5 อาคารฮอลล 9 ศูนย
แสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
จ.นนทบุรี ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด  ร วม กับหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและขบวนการสหกรณฯ รวม 19 องคกร
และมีผูเขารวมงาน ประมาณ 300 คน

การจัดงานเร่ิมดวยการชมวีดีทัศน “ออม
ทรัพย ออมความดี” พิธีเปดงานวันออมแหงชาติ
และมอบโลเกียรติคุณ หนวยงานที่ไดรับรางวัลการ
สงเสริมและพัฒนาการออมดีเดน โดยนายทนุศักด์ิ
เล็กอุทัย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง การ
บรรยาย เร่ือง “การออมกับเศรษฐกิจไทย” โดย ดร.
ชนะชัย ประยูรสิน ผูอํานวยการ สํานักนโยบายการ
ออมและการลงทุน กระทรวงการคลัง และ การ
บรรยายหัวขอ “ประหยัดเพื่ออนาคตชาติ ฉลาดเพื่อ
อนาคตคุณ” โดยนายจตุพล ชมภู นิช ประธาน
กรรมการบริษัท เทรน แอนด ทอรค จํากัด และ
วิทยากรประจํารายการตีสิบ

อน่ึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูอางทอง
จํากัด ไดเขารับโลรางวัล “สหกรณที่มียอดทุนเรือน
หุนเฉลี่ยตอจํานวนสมาชิกสูงสุดอันดับแรกในกลุม

อาชีพครู” และ ผูจัดการสหกรณการเกษตรวิเศษชัย
ชาญ จํากัด ไดเขารับโลรางวัล “สหกรณการเกษตรที่
สนับสนุนการออมกับสมาชิกดีเดน” ในวันดังกลาว
ดวย
กรรมการฯ เยี่ยมเจาหนาที่คลอดบุตร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ นายพยุงศักด์ิ เวช
โช นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการฯ และนางสาว
ฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยม
นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บัญชี ที่
บานพัก บานระดํา อ.เมือง จ.อางทอง เน่ืองจาก
คลอดบุตร และซื้อของเยี่ยมเปนเงิน 564 บาท

สหกรณฯ บริจาคเงินสนับสนุนการจัดการแขงขัน
แรลลี่ของสหภาพฯ เปนเงิน 3,000 บาท

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 สหกรณฯ
บริจาคเงินจํานวน 3,000 บาท เพื่อสนับสนุน
โครงการแรลลี่การกุศล “สานสัมพันธ จากโรงงาน
สูโรงเรียน” ของสหภาพแรงงานไทยเรยอน ในวันที่
3 - 4 พฤศจิกายน 2555 เพื่อนําทุนทรัพยและสิ่งของ
ไปมอบใหกับโรงเรียนบานนํ้าพุ จังหวัดกาญจนบุรี
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เน่ืองในวันครบรอบ 34 ป ของการจัดต้ังสหภาพ
แรงงานไทยเรยอน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555
สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพบิดา - มารดาสมาชิก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน นาย สุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิก นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นาย
อนุรักษ ทองโตนด นายสุทัศน เอ่ียมแสงและนาง
เกษมศรี เมฆหมอก เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพ
บิดานางวิเชียร กลิ่นเกษร สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต
ที่บานพัก ต. หัวไผ อ. เมือง จ.อางทอง และชวยเงิน
ทําบุญ 500 บาท

กรรมการฯ มอบเงินชวยเงินทําบุญให นางสายทอง
กลัดสนิท (มารดาเสียชีวิต)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน นาย พยุงศัก ด์ิ  เวชโช
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ และนายสุทัศน
เอ่ียมแสง เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพมารดานาง
ทองสุข เจิมสุริยวงศ สมาชิกแผนกพนสภาพการเปน
พนักงาน ที่บานพักบานระดํา อ.เมือง จ.อางทอง
และชวยเงินทําบุญ 500 บาท

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน นายสายัณห แผนประดิษฐ
นายสุวัฒน แกวเฮียง นายธนาธิษณ ปนแกว นาง
เกษมศรี เมฆหมอก รักษาการผูจัดการและนางนาถ
มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป เดินทางไปเปนเจาภาพ
สวดศพมารดานางสายทอง กลัดสนิท สมาชิกแผนก
หองปฏิบั ติการเคมี ที่วัดแสนสุข อ.ปาโมก จ.
อางทอง และชวยเงินทําบุญ 500 บาท
กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 6 ราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ และนายสุทัศน เอ่ียม
แสง เดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกปวย 2 ราย คือ

- นางสาวปนัดดา มีมุงทํา สมาชิกแผนก
วิสโคส ผลิต ที่บานพัก ต.สามงาม อ.โพธิ์ทอง จ.
อางทอง เน่ืองจากผาตัดและมีอาการปวดทองรุนแรง

- นายสมภพ  งามสะอาด สมาชิกแผนกสปน
น่ิง ผลิต ที่บานพัก ต.สามโก อ.สามโก จ.อางทอง
เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนตชน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 นายสุทัศน เอ่ียม
แสง เดินทางไปเยี่ยมไขนายกิติพงษ กลิ่นบุญมา
สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ที่บานพัก อ.ไชโย จ.
อางทอง เน่ืองจากปวยเปนโรคปอดบวม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 นายเฉลย  ชม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รอง
ประธานฝายการเงิน และ นางสาวพรรษพร  แสง
ประพาฬ เดินทางไปเยี่ยมไข นายเชวง ฐิตสมานนท
สมาชิกแผนกบริหาร (สปนน่ิง ผลิต) และนางอาลี
ว ร ร ณ ฐิ ต ส ม า น น ท ส ม า ชิ ก แ ผ น ก บ ริ ห า ร
(หองปฏิบัติการเคมี) ณ บานพัก หมูบานสวนพฤกษา
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อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุทาง
รถยนต

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน เดินทางไปเยี่ยมไขนายสมยศ พูลใจ สมาชิก
แผนกวิสโคส ผลิต ที่บานพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.
อางทอง เน่ืองจากปวยเปนโรคตับ

ทั้งน้ีสหกรณฯ ซื้อของเยี่ยมไขมอบใหแก
สมาชิกที่กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไข เปนเงิน
จํานวน คนละ 300 บาท
กรรมการฯ เดินทางไปเปดบัญชีชมรมสหกรณออม
ทรัพยภาคกลางที่จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร  รองประธานฝายการเงิน  ในฐานะ
กรรมการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง และ
นายพยุงศักด์ิ  เวชโช เดินทางไปรวมเปดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลางที่
สํานักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาปทุมธานี
สําหรับใชเปนบัญชีเงินฝากในการดําเนินกิจกรรม
ของชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง

สําหรับในป พ.ศ. 2555 ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดมอบเงินใหแก
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคทั้ง 8 ชมรมฯ เปนเงิน
ชมรมละ 1,000,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานและเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร
ของสหกรณสมาชิกชมรมทุกภาค
กรรมการฯ รวมประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ
กลาง สอร. ที่กรุงเทพฯ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนายสุวัฒน
แกวเฮียง เหรัญญิก เดินทางไปประชุมประจําเดือน

คณะกรรมการสหพันธสหก รณออมทรัพยผูใช
แรงงาน (สอร.) ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง
จํากัด กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิไพศาล  ธวัชชัยนันท

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ประจําเดือนตุลาคม 2555 รับรองฐานะการเงินของ
สอร. ประจําเดือนตุลาคม 2555 (กันยายน - ตุลาคม
2555) โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนกันยายน
110,410.70 บาท รายรับ 3,000 บาท รายจาย 224
บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนพฤศจิกายน 2555 เปน
เงิน 113,186.70 บาท รับทราบผลการดําเนินงานของ
สหกรณสมาชิก และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด มีมติจัดการเสวนา เร่ือง “วิกฤต
และโอกาสเศรษฐกิจไทย ป 2556” และงานเลี้ยง
สังสรรคเน่ืองในวันขึ้นปใหม ในวันที่ 23 ธันวาคม
2555 ที่โรงแรมทีพีเค พาเลซ กรุงเทพฯ

สหกรณฯ มอบของที่ระลึกใหแกสมาชิก 2 ราย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 นายเฉลย ชม

บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายสุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิก รวมกันมอบกระติกนํ้ารอน มูลคา 570
บาท ใหแก นายกิติศักด์ิ ฐิตานุกูล สมาชิกแผนกสปน
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น่ิง ผลิต ที่บานพัก ตลาดบานมะขาม อ.ไชโย จ.
อางทอง เน่ืองจากทําการมงคลสมรส

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายการเงิน นางสาวพรรษพร แสง
ประพาฬ นายสุทัศน เอ่ียมแสง และนางเกษมศรี
เมฆหมอก รักษาการผูจัดการ รวมกันมอบกระติกนํ้า
รอน มูลค า 570 บาทใหแก  นายอภิชาติ ทอง
ประสาน สมาชิกแผนกเวิรคซ็อฟ ที่บานพัก ต.หัวไผ
อ.เมืองจ.อางทอง
เ น่ื อ ง จ า ก ทํ า ก า ร
มงคลสมรส
สหกรณฯ บริจาค
เ งิ น เ พื่ อ ร ว ม
ทอดกฐินและการ
กุ ศ ล  ร ว ม 5 ร า ย
เปนเงิน 4,700 บาท

วั น ที่ 1 8
ตุ ล า ค ม 2 5 5 5
บริจาคเงินเพื่อรวมการทอดกฐินพระราชทาน
ประจําป 2555 กับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด ซึ่งจะนําไปทอด ณ วัดดาวเรือง
ต . บ า ง พู ด  อ . เ มื อ ง  จ . ป ทุ ม ธ า นี  ใ น วั น ที่ 2 4
พฤศจิกายน 2555 เพื่อนําเงินไปสมทบทุนสราง
วิหารจัตุรมุข หลวงพอพระพุทธโสธรจําลอง เพื่อ
ทดแทนหลังเกาที่ชํารุดทรุดโทรม จํานวน 500 บาท

วันที่ 22 ตุลาคม 2555 บริจาคเงินเพื่อรวม
การทอดกฐินสามัคคี และผาปาสามัคคีเพื่อบูรณะ
ศาลาการเปรียญแกวัดโพธิ์ทูล ต.จําปาหลอ อ.เมือง
จ . อ า ง ท อ ง  ซึ่ ง จ ะ ทํ า ก า ร ท อ ด ก ฐิน ใ น วั น ที่ 3
พฤศจิกายน 2555 จํานวน 1,000 บาท

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 บริจาคเงินเพื่อ
รวมการทอดผาปามหากุศลชวยเหลือการศึกษาของ
เด็กพิการและจัดจางพี่เลี้ยงเด็กพิการใหแกโรงเรียน
ศรีสังวาลยเชียงใหม ซึ่งจะทําการทอดผาปาในวัน
อาทิตยที่ 21 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย
เชียงใหม จํานวน 1,000 บาท

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 บริจาคเงินเพื่อซื้อ
ชุดคลายหนาวเด็กเล็ก 4 ชุด เปนเงิน 1,200 บาทเพื่อ

รวมโครงการคลาย
หนาวใหนองนอย
บนดอยสูงใหแกเด็ก
นั ก เ รี ย น ศู น ย ก า ร
เรียนตํารวจตะเวน
ชายแดน 2 แหง อ.
ทาสองยาง จ .ตาก
กั บ สํ า นั ก ง า น
ส ห ก ร ณ จั ง ห วั ด
อางทอง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 บริจาคเงินเพื่อ
รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคีป พ.ศ. 2555 ณ วัด
ผานํ้าหยาดทิพยาราม ตําบลหนองสูงใต อําเภอหนอง
สูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะทําการทอดกฐินสามัคคี
ในวันอาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน 2555 จํานวน 1,000
บาท
กรรมการฯ รวมประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนายพยุง
ศักด์ิ เวชโช เดินทางไปรวมการประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง ณ
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ที่ทําการสหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานแพน
เอเซีย เปเปอรไทย จํากัด อ.เมือง จ.สิงหบุรี โดยมี
นายมานิตย ปรีชาหาญ ประธานชมรมฯ ทําหนาที่
ประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ประจําเดือนตุลาคม 2555 รับทราบการเปดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยของชมรมฯ เพื่อรับเงินโอนจํานวน 1
ลานบาท จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด สําหรับเปนเงินในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชมรมฯ รับทราบแผนการดําเนินงาน
ของชมรมฯ รับทราบเร่ืองการบริจาคเงิน 20,000 บาท
เพื่อรวมการทอดผาปาสามัคคีกับชมรมฯ มีมติจัดการ
สัมมนาผูแทนสหกรณสมาชิกชมรมภาคกลางเร่ือง
“สหกรณออมทรัพยไทยกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน (AEC) ป 2558” ในวันที่ 15 - 16 ธันวาคม
2555 มีมติกําหนดระเบียบชมรมฯ วาดวย คาพาหนะ
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก พ.ศ.2555 และระเบียบชมรมฯ วา
ดวยการรับจาย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555 ฯลฯ

รองประธานฯ เขารวมการประชุมชมรมสหกรณ
จังหวัดอางทอง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน เขารวมการประชุม

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการชมรม
สหกรณจังหวัดอางทอง ณ หองประชุมสํานักงาน
สหกรณจังหวัดอางทอง โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร
ประธานชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และมี
ผูเขารวมประชุม 13 คน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ เดือนตุลาคม 2555 มีมติ
ร ับรองรายรับ - รายจ ายชมรม ฯ ประจํา เด ือน
ตุลาคม 2555 มีมติโดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน
กันยายน 2555 จํานวน 93,623.85 บาท รายรับ
2,000 บาท รายจาย 755 บาท และเงินคงเหลือยกไป
เดือนพฤศจิกายน 2555 จํานวน 94,868.85 บาท
ติดตามผลการประชุมคร้ังกอน 2 เร่ือง รับทราบการ
เชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณสมาชิกชมรมฯ มี
มติใหสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเร
ย อ น  จํ า ก ัด เ ป น เ จ า ภ า พ ใ น ก า ร จ ัด พ ิธ ีม อ บ
ท ุนการศ ึกษาให แก เด ็กน ัก เร ียนและมอบเง ิน
ช วยเหล ือให ก ับบ ุคคลที ่ไร โอกาสในว ันที ่ 22
ธ ันวาค ม 255 5 โดยขอใหสหกรณสมาชิก ทุก
ส ห ก ร ณ ฯ คั ด เ ลื อ ก นั ก เ รี ย น ที่ ส ม ค ว ร ไ ด รั บ
ทุนการศึกษาจากสหกรณอยางนอยสหกรณฯ ละ 2
คน เพื่อรับเงินทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท
สําหรับการมอบเงินชวยเหลือแกผูดอยโอกาส ราย
ละ 1,000 บาทน้ัน ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง
มอบหมายใหสหกรณสมาชิกทุกสหกรณ เปนผู
คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการชวยเหลือแจงให
ชมรมฯ ทราบ เพื่อที่ชมรมฯ จะไดมอบเงินของชมรม
ฯ ใหแกผูที่สมควรไดรับการชวยเหลือสหกรณ ละ 1
คน รวม 22 สหกรณเและรับทราบเร่ืองที่สํานักงาน
สหกรณจังหวัดอางทองแจงใหทราบ
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ในการจัดอบรมสมาชิกสหกรณ คร้ังที่ 1
ประจําป พ.ศ. 2555 ซึ่งสหกรณฯ ไดจัดการอบรม
สมาชิก เร่ือง “การดําเนินชีวิตอยางไรใหมีความสุข”
ในวันที่ 21 - 22 กรกฏาคม 2555 ที่จังหวัดนครนายก
น้ัน ฝายการศึกษาและประชาสัมพันธ ไดจัดการ
ประชุมกลุมยอยสมาชิก 4 กลุม ในหัวขอ “ทิศทาง
ของสหกรณฯในอนาคต” เพื่อใหสมาชิกที่เขารวม
การอบรมไดแสดงความคิดเห็นถึงทิศทางของ
สหกรณในอนาคตที่สมาชิกตองการ เห็นและ
ตองการใหคณะกรรมการสหกรณฯ ดําเนินการใน
อนาคต โดยสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นกันอยาง
กวางขวางและเปนประโยชนอยางมาก

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการ
สหกรณฯ ไดทําการประชุมวาระพิเศษ (คร้ังที่ 19)
เพื่อพิจารณาขอเสนอตามผลการประชุมกลุมยอยทั้ง
4 กลุม และไดมีมตินําขอเสนอแนะของสมาชิก
หลายเร่ืองไปดําเนินการ เชน มีมติเพิ่มเงินซื้อของ
เยี่ยมไขสมาชิกที่ปวยจากครั้งละ 200 บาท เปนครั้งละ
300 บาท มีมติใหเพิ่มเงินซื้อของเยี่ยมสมาชิกแผนก
พนสภาพการเปนพนักงานซึ่ ง เกษียณอายุหรือ
ลาออกจากงานครบ 5 ปขึ้นไปจากคนละ 300 บาท
เปนคนละ 500 บาท มีมติให จัดนําเที่ ยวทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยใหสมาชิกสามารถกู
เงินเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปทองเที่ยวได
ฯลฯ ทั้ง น้ี สหกรณฯ ไดนํามติที่คณะกรรมการ
สหกรณฯ เห็นชอบตามขอเสนอของสมาชิกลงพิมพ
ใหสมาชิกไดทราบในวารสาร “ขาวสหกรณ” ฉบับ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555 แลว

ในระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2555 - 14
มกราคม 2556 คณะกรรมการสหกรณฯไดมีมติให
จัด “เดือนแหงการเพิ่มคาหุน  การเปดบัญชีเงินฝาก
ใหม การสมัครเปนสมาชิกใหม และ การนําบุคคลใน
ครอบครัวมาสมัครเปนสมาชิกสมทบ” โดยสมาชิกที่
เขาทําธุรกรรมตาง ๆ กับสหกรณตามที่กําหนดไวใน
เดือนดังกลาวจะไดรับของที่ระลึกจากสหกรณฯ ทุก
ทาน สวนของที่ระลึกจะเปนอะไร อยูระหวางการ
จัดหาของคณะกรรมการอํานวยการของสหกรณ
การจัดกิจกรรมในเดือนดังกลาวเปนไปตามขอเสนอ
ของสมาชิกที่ตองการใหสมาชิกมีวินัยทางการเงิน
และวางแผนในการใชเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด
ดวยการออมเงินทั้งการเพิ่มคาหุน และฝากเงินกับ
สหกรณฯ ตองการเห็นสหกรณมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
ทั้งสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ

สําหรับขอเสนอที่สําคัญของกลุมยอยที่ 1
คือ ตองกา รใ หสห กร ณปรั บฐ านการ ถือหุ นใ ห
สอดคลองกับสภาพคาจางในปจจุบัน ขอเสนอ
ดังกลาวคณะกรรมการสหกรณฯ มีมติเห็นดวยกับ
ขอเสนอของสมาชิก เน่ืองจากอัตราการถือหุนของ
สหกรณฯ ตามเงินเดือนของสมาชิกที่ ใชอยู ใน
ปจจุบันไดใชมาเปนเวลานานมากแลว ดัง น้ัน
คณะกรรมการจึงไดมีมติใหทําการปรับอัตราการถือ
คาหุนใหม ในแตระดับคาจาง โดยทําการเพิ่มอัตรา
การถือหุนทุกชวงคาจาง ชวงละ 10 หุน หรือ เพิ่มขึ้น
เดือนละ 100 บาท และ ใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2556 เปนตนไป ตามตารางการถือหุนของ
สมาชิก  ดังน้ี คือ
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เงินไดรายเดือน
การกําหนดหุนรายเดือน

จํานวนหุน จํานวนเงิน(บาท)
เกินกวา 8,000 บาท แตไมเกิน 9,000 บาท 70 700
เกินกวา 9,000 บาท แตไมเกิน 10,000 บาท 75 750
เกินกวา 10,000 บาท แตไมเกิน 11,000 บาท 80 800
เกินกวา 11,000 บาท แตไมเกิน 12,000 บาท 85 850
เกินกวา 12,000 บาท แตไมเกิน 13,000 บาท 90 900
เกินกวา 13,000 บาท แตไมเกิน 14,000 บาท 95 950
เกินกวา 14,000 บาท แตไมเกิน 15,000 บาท 100 1,000
เกินกวา 15,000 บาท แตไมเกิน 16,000 บาท 110 1,100
เกินกวา 16,000 บาท แตไมเกิน 17,000 บาท 120 1,200
เกินกวา 17,000 บาท แตไมเกิน 18,000 บาท 130 1,300
เกินกวา 18,000 บาท แตไมเกิน 19,000 บาท 140 1,400
เกินกวา 19,000 บาท แตไมเกิน 20,000 บาท 150 1,500
เกินกวา 20,000 บาท แตไมเกิน 22,000 บาท 160 1,600
เกินกวา 22,000 บาท แตไมเกิน 24,000 บาท 170 1,700
เกินกวา 24,000 บาท แตไมเกิน 26,000 บาท 180 1,8 00
เกินกวา 26,000 บาท แตไมเกิน 28,000 บาท 190 1,900
เกินกวา 28,000 บาท แตไมเกิน 30,000 บาท 200 2,000
30,000 บาท ขึ้นไป 210 2,100



11ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่ 27 ฉบับที่ 291 ประจาํเดือนธันวาคม 2555

สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา
เดือนธันวาคม 2555 มาพบกับ ทานสมาชิกและทาน
ผูอานทุกทานแลวครับ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรายุทธ คง
ประเสริฐ ที่เขาพิธีมงคงสมรสกับเจาสาวแสนสวย
ไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา ขอใหรัก
กันตราบนานเทานานและมีความสุขมากๆ ครับ
###๙๙๙### พาครอบครัวไปพักผอนที่กาญจนบุรี
ได ข าวว า ค ุณแม ของค ุณว ันเฉล ิม เค ร ือสาร มี
ความสุขมากที่ลูกชายพาเที ่ยวในครั้งนี้ครับ ###
๙๙๙### ปลายเดือนตุลาคมที ่ผ านมา คุณสมนึก
มงคลชินบุตร และเพื ่อนๆ ไปทําพิธีทอดผาปา
สรางหองสมุดใหกับโรงเรียนบานโนนเขวา จ.
ชัยภูมิ โดยมีชาวไทยเรยอนหลายทานรวมเปน
กรรมการทอดผาปาดวยครับ ###๙๙๙### ขอแสดง
ค ว า ม ย ิน ด ีก ับ ค ุณ เ ฉ ล ิม พ ล โ ค ต ร ม ี ที ่ไ ด ร ับ
รถจักรยานยนตจากคาราบาวแดงมาเมื ่อเร็วๆ น้ี
ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณรัตนา
สําราญศิลป ที่ไดรับรางวัลจากสินคาขายตรงได
เดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีใตครับ ###๙๙๙###
อยู ระหวางการปลูกบานหลังใหม ทําใหคุณถวิล
แกนแกว ไปไหนไมคอยได ทราบวาบานใหมราคา
เกินลานบาทไปมากเลยครับ ###๙๙๙### ทําการ
จองโทรศัพทไอโฟน 5 ไปเรียบรอยแลว สําหรับ
คุณวิภาวรรณ  เอี่ยมสะอาด งานนี้อยากไดเพราะ
เกมสเฮเดย เปนเหตุครับ ###๙๙๙### ขอแสดง
ความยินดีกับ คุณศรีประภา  แสงสวาง ที่หลังจาก
ลาออกจากส หกรณฯ ขณะ นี ้ได งานใหม เป น

พนักงานแผนกควบคุมเวลาของบริษัทแลวครับ
###๙๙๙### เพื ่อนสมาชิกทานใด ตองการทาน
ปลาราสับรสอรอย ติดตอไดที ่ คุณอุบล นิลทคช
เจาตัวทําขายใหแกเพื่อนๆ ในราคาพิเศษครับ ###
๙๙๙### ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ทําการเพิ่มคา
หุ นก ับ สหก รณ ค ือ ค ุณพ ย อม  ลอย ละลิ ่ว  ค ุณ
ยุทธนา ลือวัฒนะ และ คุณสามารถ ไทยเดช ขอให
แตละทานมีเงินเปนลานในอนาคตขางหนานะครับ
###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐพล อธิ
ลาภ และ คุณนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ ที่นองเจี๊ยบ
คลอดลูกชายคนแรกที ่น าร ักมากแลวครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณกิติศักดิ์ ฐิตานุ
กูล ที ่เ ข า พ ิธ ีม ง ค ล ส ม ร ส ไ ป เ มื ่อ ก ล า ง เ ด ือ น
พฤศจ ิกายนที ่ผ านมา  ก ็ขอใหช ีว ิตสมรสมีแต
ความสุขตลอดไปครับ###๙๙๙### ทําการมงคล
สมรสไปแลวเชนเดียวกัน สําหรับ คุณอภิชาติ ทอง
ปร ะ ส า น ข อใ ห ช ีว ิตม ีแต ค วา ม ส ุข แล ะ ร ัก ก ัน
ตลอดไปนะครับ ###๙๙๙###

อยากอานคําคมดีๆ มีคติเตือนใจตองอานที่
เฟสบุคของนองใหม คุณหทัยชนก อธิลาภ ครับ
###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับ คุณเชวง คุณ
อาลีวรรณ ฐิตสมานนท ที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต
ตกถนน ทําใหไดรับบาดเจ็บทั้งคู ก็ขอใหหายเปน
ปกติและสุขภาพแข็งแรงทั้งสองทานดวยครับ ###
๙๙๙### กลับจากการเดินทางไปทําบุญ 9 วัดที่ภาค
อีสานมาแลว สําหรับ คุณฉลอง ศิลปประดิษฐ ขอ
อนุโมทนาบุญดวยครับ ###๙๙๙### เปดรานขาย
กาแฟที ่ป ม นํ้ามัน ปตท. แลวฝากเพื ่อนสมาชิก
ชวยกันสนับสนุน คุณพรพรรณ อนไชยะ ดวยครับ
###๙๙๙### หลังจากที ่เหน็ด เหนื ่อยก ับการทํา
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ธุรกิจรถบรรทุกมาไดระยะหนึ่ง คุณละเมียด คุณ
มาลา  ปาพฤกษา ก็ตัดสินใจขายรถบรรทุกนําเงิน
ม า ฝ า ก ก ับ ส ห ก ร ณ ฯ เร ีย บ ร อ ย แล ว ค ร ับ ###
๙๙๙### ทานที่ตองการับประทานแกนตะวันเปน
ประจํา ติดตอซื้อไดที่ คุณชรัมภ คงคามี เจาตัวเปน
ตัวแทนจําหนายของสหกรณผู ปลูกพืชผักผลไม
จังหวัดสระบุรี ราคากิโลกรัมละ 100 บาท หากซื้อ
ที ่อื ่นราคากิโลกรัมละ 150 - 200 บาทครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับ คุณวิเชียร  กลิ่น
เกษร ที ่สูญเสียบิดาไปเมื ่อตนเดือนพฤศจิกายน
ครับ ผานมาครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจ
กับ คุณทองสุข เจิมสุริยวงศ (อดีตสมาชิกแผนก
สปนน่ิง ผลิต) ที่สูญเสียคุณแมในเวลาใกลเคียงกัน
ดวยครับ ###๙๙๙### อยู ระหวางการเดินทาง
ทองเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลียเปนเวลาหนึ่งเดือน
สําหรับ คุณบุญชวย กติกูล ไดขาววาขับรถเที ่ยว
ดวยตนเองดวย กลับมาคราวนี้ คุณบุญลือ จันพลา
คงจะไดของฝากมากเลยใชไหมครับ ###๙๙๙###
เพราะลูกเขยไปเปนทหาร ทําให คุณสมควร พยงค
นอย ตองชวยลูกสาวเลี้ยงหลานหลังเลิกงานดวย
ไดขาววาใครชวนไปไหนไมยอมไปเพราะหวง
หลานครับ ###๙๙๙###

เกิดวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผานมา ขออวย
พรใหนองตรี คุณจันตรีญา มาลาพงษ มีความสุข
มาก ๆ และไดรับแตสิ่งดีๆ ในชีวิตตลอดไปดวย
ครับ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิมิตร
มณีเจริญ ที่กําลังจะจัดพิธีมงคลสมรสใหแกลูกชาย
ในกลางเด ือนธันวาคมนี ้ด วยครับ ###๙๙๙###
ตั ้งใจจะไปรวมการอบรมกับสหกรณฯ ที ่ว ังนํ้า
เขียว แตในที่สุดก็ไมไดไปเพราะ คุณนิพนธ คุ ม

เจริญ ตองทํางานลวงเวลาในวันที่ 9 ธ.ค.55 ถาได
ทําโอทีวันที่ 10 ธ.ค.55 อีกวันก็คงจะดีไมนอยเลย
ใชไหมครับ ###๙๙๙### ขอบคุณ คุณวรรณดี  แกว
เฮียง คุณศิริพงษ สิทธิพงศ คุณสมควร ยกยอง
และอีกหลายทานที ่ไมไดเอ ยชื ่อ ที ่เขารวมการ
อบรมกับสหกรณฯ เปนครั้งแรกเมื่อวันที ่ 9 - 10
ธันวาคมที ่ผานมาครับ ###๙๙๙### ออกรถปาย
แดงมาขับแลว คุณวิไลวรรณ ดอนใหม มีทั ้งรถ
ใหมและไอโฟนใหม ชีวิตมีความสุขจริงๆ ครับ
###๙๙๙### ระยะนี ้ตองเหน็ดเหนื่อยเปนพิเศษ
เพราะ ค ุณศร ีโพธิ ์ วาย ุพ ักตร  ร ับหนาที ่เป นที่
ปรึกษาในการเจรจาตอรองใหกับหลายสหภาพ
แรงงานฯ ขอเปนกําลังใจใหดวยครับ ###๙๙๙###
สงสัยจะแกแลวแนเลย คุณวิริต ชูจิตต ไปประชุมที่
บางปะอิน ตอนกลับลืมกระเปาเอกสารไวในหอง
ประชุม ตองโทรศัพทใหลูกชายที ่พักอยู บริเวณ
ใกลเคียง นํากระเปาเอกสารกลับมาใหที่บานแทน
###๙๙๙### ฝากมาจาก คุณพยุงศักดิ์  เวชโช รอง
ประธานมูลนิธ ิสหภาพแรงงานไทยเรยอน วา
มูลนิธิฯ จะจัดการทอดผาปาสามัคคีในวันที ่ 28
ธ ัน ว า ค ม 2 5 5 5 ข อ เ ช ิญ ส ม า ช ิก ส ห ก ร ณ แ ล ะ
พนักงานทุกทานรวมเปนกรรมการทอดผาปาโดย
พรอมเพียงกันครับ ###๙๙๙### จองรถยนตค ัน
ใหมไว แล ว ป ใหมนี ้ ค ุณนฤมล เฉลิมรมย จะ
ขับฮอนดา แจสปายแดงมาทํางานครับ สหกรณฯ
เปดรับสมัครกรรมการสหกรณฯ ชุดใหม ในวันที่
17 - 22 ธันวาคม 2555 ขอเชิญสมาชิกทุกทาน
สมัครเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการฯ โดยพรอม
เพียงกันครับ ###๙๙๙### พบกันฉบับหนา ###
๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙###



13ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่ 27 ฉบับที่ 291 ประจาํเดือนธันวาคม 2555

คณะกรรมการสหกรณฯ ไดมีมติกําหนดวัน
ประชุมใหญ  สามัญประจําป 2555 ในวันที่ 31
มกราคม 2555 ณ สโมสรพนักงานบริษัทไทยเรยอน
จํากัด (มหาชน) โดยกอนการประชุมใหญ สามัญ
ประจําป 2555 สหกรณฯ จะจัดใหมีการลงคะแนน
เสี ย ง เลื อ ก ต้ัง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ห ก ร ณฯ แ ท น
กรรมการฯ ที่หมดวาระลง ณ บริเวณแผนกควบคุม
เวลาของบริษัท (จุด 8) ต้ังแต เวลา 06.30 - 15.30 น.
สําหรับที่ โรงงานหนองแค สหกรณฯ  จัดการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการฯ ที่รานอาหารของ
บริษัท ในระหวางเวลา 12.00 - 13.00 น.

ป พ.ศ. 2555 มีกรรมการสหกรณฯ 7 คน ที่
หมดวาระการดํารงตําแหนง คือ

1. กรรมการฯ ที่หมดวาระและตองหยุดพัก
การเปนกรรมการสหกรณฯ อยางนอย 1 ป เน่ืองจาก
ดํารงตําแหนงครบ 4 ป รวม 2 คนไดแก นาง
สมหมาย  ทับไทย และนายธนาธิษณ  ปนแกว

2. กรรมการฯ ที่หมดวาระและสามารถสมัคร
เปนกรรมการตอได อีก 1 วาระ เ น่ืองจากดํารง
ตําแหนงมา 1 วาระ รวม 4 คน ไดแก นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายสุวัฒน แกว
เฮียง เหรัญญิก นายมานะกูล พรรณเรณูและนาย
เสนห ชุมหฤทัย

3. กรรมการฯ ที่ลาออกจากตําแหนงกอน
ครบวาระ และสามารถสมัครเปนกรรมการตอไดอีก1
วาระ มี 1 คน ไดแก นายชัยรัช ศิริพจนานนท

คณะกรรมการสหกรณฯ ไดมีมติกําหนดวัน
เปดรับผูสมัครเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการแทน-

กรรมการที่หมดวาระการดํารงตําแหนงทั้ง 7 คน
วันที่ 17 - 22 ธันวาคม 2555 จึงขอเชิญชวนสมาชิก
สหกรณฯ ทุกทานสมัครเขาเปนกรรมการสหกรณฯ
ชุดใหมโดยพรอมเพียงกันสําหรับคุณสมบัติของ
ผูสมัครเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการสหกรณฯ มี
ดังน้ี คือ เปนสมาชิกสหกรณฯและมีอายุครบ 20 ป
บริบูรณ

ในการเปดรับสมัครผูสมัครเข า รับการ
เลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการในแตละปที่ผานมา
จะมีผูสมัครเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการฯ ไม
มากนัก  ดวยเหตุผลตาง ๆ กัน เชน สมาชิกบางสวน
มีความคิดวากรรมการเกา ก็ทํางานกันดีอยูแลว
อยากใหทํางานตอไป  บางทานบอกวา กลัวสมัคร
แลวไมไดรับการเลือกต้ังก็จะอายคนอ่ืนเขา บางคน
บอกวาไมอยากรับผิดชอบภ าระตาง ๆ  ท่ีตอง
รับผิดชอบในฐานะของกรรมการ บางคนบอกวา
กลัววาจะทํางานใหสหกรณฯ ไมไดเพราะมีความรู
นอย ฯลฯ   ไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม  อยากให
กําลังใจกับทุกทานวา การดําเนินงานของสหกรณ
ออมทรัพยฯ น้ันตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฏหมาย
สหกรณ ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของสหกรณฯ
หากกรรมการฯ ไมปฏิบัติตามและเกิดความเสียหาย
ขึ้น กรรมการฯ ตองรับผิดชอบเปนการสวนตัวดวย
หากทานปฏิบัติถูกตองทานก็ไมตองรับผิด สําหรับ
เร่ืองความรูก็เรียนทันกันได  ดังน้ันอยาไดกังวลกัน
เลย มาสมัครเปนกรรมการสหกรณฯ กันมากๆ เพื่อ
มารวมกันดูแลผลประโยชนใหแกสมาชิก และสราง
ความเขมแข็งใหสหกรณฯอยางมั่นคงตลอดไป
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รายงานกิจการประจําเดือน พฤศจิกายน 2555 (MONTHLY REPORTS NOVEMBER 2012)
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

THE THAI RAYON LABOUR 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 Special 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 (8 ธนาคาร รวม 12 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณอืน่ Deposits in other Co-operatives
11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา Loans to members from last month
 ใหกูระหวางเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหวางเดือน Loans repayment from 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 - พฤศจิกายน 2555 Revenues from January - November 2012
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2555 Expenses from January - November 2012
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)

1,128
298,624,990.00

8,946,380.33
2,039,898.29
2,328,520.93
8,657,757.69

125,122,472.46
2,378,636.88
6,322,740.54

121,178,368.80
6,947,800.00

403,669.24
861,939.24

6,489,530.00
21,025,282.60

988,324.25

30,000,000.00
11,081,754.71
87,261,084.29

282,601,013.59
22,070,200.00
22,801,539.25

281,869,674.34
61,530,512.14
14,277,171.00
83,575,639.62
67,250,883.89
16,324,755.73

คน Pr
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht

บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
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¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³�Ï áÅÐà¨�ÒË¹�Ò·ÕèÏ à Ố¹·Ò§ä»àÂÕèÂÁªÁ¡Ô̈ ¡ÒÃ
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹ÂÒÊÙº ¨íÒ¡Ñ´ áÅÐÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¡ÃÁ»�ÒäÁ� ¨íÒ¡Ñ´

(ÇÑ¹·Õè 30 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2555)

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³�Ï àÂÕèÂÁä¢�ÊÁÒªÔ¡»�ÇÂ 2 ÃÒÂ ¤×Í ¹ÒÂ¨íÒà¹ÕÂÃ ÈÃÕÇÑ²¹Ò¸ÃÃÁ áÅÐ
¹ÒÂä¾·ÙÃÂ� âÅ�Ë�·Í§ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡Ê»�¹¹Ôè§ ¼ÅÔµ (ÇÑ¹·Õè 26 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2555)

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³�Ï ÁÍº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ãË�á¡�ÊÁÒªÔ¡·Õè·íÒ¡ÒÃÁ§¤ÅÊÁÃÊ 2 ÃÒÂ ¤×Í
¹ÒÂÍÀÔªÒµÔ ·Í§»ÃÐÊÒ¹ (18 ¾.Â. 55) áÅÐ¹ÒÂªÅÔµ àÃ×Í§ÊÁ (24 ¾.Â. 55)


