
สหกรณฯ กําหนดเงื่อนไขในการยื่นคําขอกูใหม โดย
ลดจากเงินคางชําระจาก 1 ใน 4 เปน 1 ใน 5 - 10

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการเปดเผยวา
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อวันที่ 17
เมษายน 2556 ที่ประชุมไดมีมติกําหนดเงื่อนไขใน
การยื่นคําขอกูใหมสําหรับสมาชิกที่มีเงินกูสามัญ
และเงินกูพิเศษคางชําระ ซึ่งแตเดิมกําหนดวาสมาชิก
ที่ไดกูเงินกูสามัญ หรือเงินกูพิเศษจากสหกรณไป
แลว สมาชิกจะตองสงเงินตนเงินกู มา 1 ใน 4 จึงจะ
สามารถยื่นคําขอกูใหมไดน้ัน คณะกรรมการ
สหกรณฯ พิจารณาเห็นวาเงื่อนไขน้ีไดกําหนดใชมา
เปนเวลานานแลว และการกําหนดใหตองสงเงินตน
เงินกูมา 1 ใน 4 แลว จึงจะสามารถยื่นคําขอกูใหมได
น้ัน ทําใหยอดเงินที่ตองสงแกสหกรณฯ ระหวาง
สมาชิกแตละคนไมเทากัน กลาวคือ หากสมาชิกกู
เงินไปจํานวนมาก ก็ตองสงเงินตนคืนมาเปนจํานวน
มากจึงจะมีสิทธิยื่นคําขอกูใหม ได เพื่อเปดโอกาส
ใหสมาชิกที่กู เ งินกู จากสหกรณฯ จํานวนมาก
สามารถยื่นคําขอกูเงินสามัญ หรือ เงินกูพิเศษได
ใหมได เร็วขึ้น คณะกรรมการฯ ไดมีมติกําหนด
เงื่อนไขในการย่ืนคําขอกูใหม สําหรับสมาชิกที่มีเงิน-

กูคางชําระ เปน ดังน้ี คือ
1. สมาชิกที่ใชสิทธิเงินกูไปแลว ต้ังแต

30,000 บาท - 500,000 บาท จะตองสงเงินตนเงินกู
มาแลวไมนอยกวา 1 ใน 5 จึงจะมีสิทธิ์ยื่นคําขอกู
ใหมได

2. สมาชิกที่ใชสิทธิเงินกูไปแลว ต้ังแต
500,001 บาท - 750,000 บาท จะตองสงเงินตนเงินกู
มาแลวไมนอยกวา 1 ใน 6 จึงจะมีสิทธิ์ยื่นคําขอกู
ใหมได

3. สมาชิกที่ใชสิทธิเงินกูไปแลว ต้ังแต
750,001 บาท - 1,000,000 บาท จะตองสงเงินตน
เงินกูมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 8 จึงจะมีสิทธิ์ยื่นคําขอ
กูใหมได

( อานตอหนา 3)

ปที่ 27 ฉบับที่ 296 ประจําเดือน พฤษภาคม 2556

ประจําเดือน ธันวาคม 2551
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 31 (2556)
นายเฉลย  ชมบุหรั่น ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต  ชูจิตต       รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห  แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก
นายมานะกูล  พรรณเรณู กรรมการ
นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว กรรมการ
นายพยุงศักดิ์  เวชโช กรรมการ
นายลิขิต  มีบํารุง กรรมการ
นายพงษศักดิ์  คงมี กรรมการ
นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ กรรมการ
นางศรีประภา  แสงสวาง กรรมการ
นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล กรรมการ
นายอนุรักษ  ทองโตนด กรรมการ
นายสุทัศน  เอี่ยมแสง กรรมการ

เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายฯ
นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเช้ือ บัญชี
นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส การเงิน
นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ นายวิรัต ชูจิตต
กองบรรณาธิการนายศรีโพธ์ิ วายุพักตร

 นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน เอี่ยมแสง
 นางศรีประภา แสงสวาง นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹½�ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹ÊÁÑ¤Ãà¢�ÒÃÑº¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§
à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃªÊÍ. ·ÕÁà©ÅÔÁ¾Å ËÁÒÂàÅ¢ 2.
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สหกรณฯ กําหนดเงื่อนไขในการยื่นคําขอกูใหมฯ
(ตอจากหนา 1)

4. สมาชิกที่ใชสิทธิเงินกูไปแลว ต้ังแต
1,000,001 บาท - 1,300,000 บาท จะตองสงเงินตน
เงินกูมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 10 จึงจะมีสิทธิ์ยื่นคํา
ขอกูใหมได

ทั้ ง น้ี โดยมีผล บัง คับ ใช ต้ั ง แต วันที่ 18
เมษายน 2556
สหกรณฯ มอบสินไหมการประกันชีวิตกลุมใหภรรยา
สมาชิกที่เสียชีวิตเปน 50,000 บาท

วันที่ 10 เมษายน 2556 สหกรณฯ ไดทําการ
โอนเงินสินไหมทดแทนการเสียชีวิตของสมาชิกจาก
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด จํานวน 50,000 บาท
เขาบัญชีธนาคารภรรยาของนายพูนศักด์ิ แรงสูงเนิน
สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงาน เน่ืองจาก
ภรรยาไมสะดวกที่จะเดินทางมารับเงินที่สหกรณฯ

ทั้งน้ี สหกรณฯ ไดจัดทําประกันชีวิตกลุม
ใหแกสมาชิกทุกคนโดยสหกรณฯ เปนผูชําระเบี้ย
ประกันแทนสมาชิก หากสมาชิกเสียชีวิตรตามปกติ
ทายาทจะไดรับเงินสินไหมทดแทน จํานวน 50,000
บาท หากเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ ทายาทจะไดรับเงิน
สินไหมทดแทน จํานวน 200,000 บาท
กรรมการฯ และเจาหนาที่เขารวมการอบรมกับชมรม
สหกรณจังหวัดอางทอง

วั น ที่ 2 8 มี น า ค ม 2 5 5 5 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร ประธานชมรมจังหวัดอางทอง นางเกษม
ศรี เมฆหมอก กรรมการชมรมฯ นายวิรัต ชูจิตต รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ นายณัฐวุฒิ ศรีวิไล และ
นางสาวนุชนาถ แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บัญชี เขารวม

การอบรม เร่ือง “หนาที่ของกรรมการในฐานะ
นายจาง และสิทธิของเจาหนาที่สหกรณในฐานะ
ลูกจางตามกฎหมายแรงงาน” และ “คาจางขั้นตํ่าวัน
ละ 300 บาท ปฏิบัติอยางไรใหถูกตองตามกฎหมาย”
ณ หองประชุม สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง
ซึ่งจัดโดยชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง

การอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหกรรมการ
และเจาหนาที่สหกรณฯ ไดมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายคุมครองแรงงาน และ กฎหมาย
ประกันสังคมมากขึ้น เพื่อใหนําความรูที่ไดรับไป
ปฏิบั ติและได รับ รูถึ งสิทธิที่ ตนเองได รับตา ม
กฏหมาย เพื่อใหรับทราบเกี่ยวกับแนวปฎิบัติในการ
บังคับใชอัตราคาจางขั้นตํ่าที่ถูกตอง และเพื่อใหไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงาน
สหกรณใหสอดคลองกับกฎหมาย
กรรมการฯ รวมประชุมใหญ สามัญประจําป 2555
รวม 3 สหกรณฯ

วันที่ 27 มีนาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ และนายศรีโพธิ์ วายุพักตร รอง
ประธานฝายการเงินเดินทางไปรวมการประชุมใหญ
สามัญ ประจําป 2555 สหกรณออมทรัพยสหภาพ
แรงงานไทยอครีลิคไฟเบอร จํากัด อ. แกงคอย จ.
สระบุรี ณ หองอาหารของบริษัทฯ

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงงานไทยอคริ
ลิคไฟเบอร จํากัด มีสมาชิก 434 คน ทุนเรือนหุน
48.24 ลานบาท เงินสํารอง 3.11 ลานบาท ทุนสะสม
ตามขอบังคับฯ 184,579.04 บาท เงินรับฝากจาก
สมาชิก 24.77 ลานบาท ทุนดําเนินงานทรัพยสินรวม
98.76 ลานบาท กําไรสุทธิประจําป 3,945,092.53 บาท
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จายเงินปนผล รอยละ 5.25 จายเงินเฉลี่ยคืน รอยละ
5.50

วั น ที่ 2 9 มี น า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายสายัณห
แผนประดิษฐ เลขานุการ และนางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ กรรมการฯ เดินทางไปรวมการ
ประชุมใหญ สามัญ ประจําป 2555 สหกรณออม
ทรัพยสหภาพแรงงานฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)
จํากัด อ. แกงคอย จ. สระบุรี ณ หองอาหารของ
บริษัทฯ

สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงงานฟูรูกาวา
เม็ททัล (ไทยแลนด) จํากัด มีสมาชิก 283 คน ทุนเรือน
หุน 30.41 ลานบาท เงินสํารอง 1.92 ลานบาท ทุน
สะสมตามขอบังคับฯ 733,234.25 บาท เงินรับฝากจาก
สมาชิก 6.98 ลานบาท ทรัพยสินรวม 42.18 ลานบาท
กําไรสุทธิประจําป 2,117,064.40 บาท จายเงินปนผล
รอยละ 3.50 จายเงินเฉลี่ยคืน รอยละ 7.00

วั น ที่ 1 1 เ ม ษ า ย น 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงินเดินทางไปรวม
การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 สหกรณออม
ทรัพยสหภาพแรงงงานสหกิจวิศาล จํากัด อ. แกง
คอย จ. สระบุรี ณ หองอาหารของบริษัทฯ

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงงานสหกิจ
วิศาล จํากัด มีสมาชิก 233 คน ทุนเรือนหุน 7.35
ลานบาท เงินสํารอง 341,468.53 ลานบาท ทุน
สะสมตามขอบังคับฯ 23,634.75 บาท เงินรับฝาก
จากสมาชิก 1.23 ลานบาท ทรัพยสินรวม 10.55 ลาน
บาท กําไรสุทธิประจําป 603,381.23 บาท จายเงิน
ปนผล รอยละ 5.50 จายเงินเฉลี่ยคืน รอยละ 8.00

เจาหนาที่การเงินมอบสมุดเงินฝากใหแกสมาชิกซึ่ง
ภรรยาคลอดบุตร

วันที่ 5 เมษายน 2555 นางสาวดวงกมล แกว
สุกใส เจาหนาที่การเงิน ทําการมอบสมุดเงินฝาก
ออมทรัพย พรอมเงินฝากจํานวน 500 บาท ใหแก
นายอํานาจ แกวเจริญ สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต
เน่ืองจากภรรยาคลอดบุตร
สหกรณฯ เปนเจาภาพสวด มารดาสมาชิก

วันที่ 7 เมษายน 2556 นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหกรณฯ นายวิรัต ชูจิตต รองประธาน
ฝายประชาสัมพันธ นายลิขิต มีบํารุง นายอนุรักษ
ทองโตนด และนายณัฐวุฒิ ศรีวิไล กรรมการฯ
เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพมารดานายบรรเทิง
จํา เร ิญใหญ สมาชิกแผนกบริหาร (ทรัพยากร
มนุษย) ณ บานพัก อ. กาบเชิง จ. สุรินทร และชวย
เงินทําบุญ 500 บาท

รองประธานฝายการเงินรวมงานณาปกิจศพบิดาอดีต
สหกรณจังหวัดอางทอง

วันที่ 8 เมษายน 2556 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองป ระธา นฝ าย การเงิน เ ดินทาง ไปรวมงา น
ฌาปนกิจศพบิดานายสุรศักด์ิ สุขเหลือ อดีตสหกรณ
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จังหวัดอางทอง ที่วัดเกาะ อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง
และสหกรณฯ มอบเงินชวยทําบุญ 500 บาท
สหกรณฯ มอบเงินชวยทําบุญแกสมาชิก จํานวน
1,000 บาท เน่ืองจากมารดาเสียชีวิตและอยูไกล

วันที่ 9 เมษายน 2556 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน ทําการมอบเงินชวยทําบุญ
1,000 บาท และคาพวงหรีด 450 บาท ใหแกนางสาว
ดวงหทัย หอเลิศธรรม สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต
เน่ืองจากมารดาเสียชีวิตที่จังหวัดสุราษฎรธานี และ
กรรมการสหกรณฯ ไมสามารถเดินทางไปเปน
เจาภาพสวดศพได
สหกรณฯ บริจาคเงินทําบุญทอดผาปา 500 บาท

วันที่ 10 เมษายน 2556 สหกรณฯ ทําการ
บริจาคเงินเพื่อรวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี แก
โรงเรียนบานหนองเตหนองโก ต.ทาชางคลอง อ.ผา
ขาว จ.เลย เพื่อสมทบทุนการซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร
และหนังสือเขาหองสมุด และปรับโรงอาหาร โรง
ครัว จํานวน 500 บาท

กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย
วันที่ 15 เมษายน 2556 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน

ประธานสหกรณฯ นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการฯ

และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ เดินทางไป
เยี่ยมสมาชิกปวย 2 ราย คือ

- นางสุกัญญา ศุภศิลป สมาชิกแผนกบริหาร
(แวรเฮาท) ณ บานพักหลังวัดเกาะ อ.โพธิ์ทอง จ.
อางทอง เน่ืองจากผาตัดซีดที่มดลูก

- นางสมหมาย เกษจันทร สมาชิกแผนก
หองปฎิบัติการเคมี ณ บานพัก ต. จําปาหลอ อ. เมือง
จ. อางทอง เน่ืองจากผาตัดเสนเอ็นที่มือขวา เพราะ
น้ิวชา
รองประธานฝายการเงินสมัครเขารับการเลือกตั้งเปน
กรรมการ ชสอ.

วั น ที่ 2 1 เ ม ษ า ย น 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน ไดสมัครเขารับ
การเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ในนามทีมเฉลิม
พล ไดรับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร หมายเลข 2.

สําหรับผูสมัครเขารับการเลือกต้ังในนาม
ทีมเฉลิมพล ในตําแหนงประธานกรรมการฯ และ
กรรมการดําเนินการ มี ดังน้ี คือ
ประธานกรรมการฯ -

หมายเลข 1. นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ
กรรมการดําเนินการฯ -

หมายเลข 1. พลโท ดร.วีระ วงศสรรค
ประ ธ า นส หก รณออม ทรัพ ย วิท ย าลั ย ปอง กัน
ราชอาณาจักรและโรงเรียนเสนาธิการทหาร จํากัด
(ผูแทนสาขาอาชีพทหาร)

หมายเลข 2. นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร รอง
ประธาน สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเร
ยอน จํากัด /ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
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กลาง (ผูแทนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
และ สาขาอาชีพสถานประกอบการ)

หมายเลข 3. นายสันติชัย บัวทอง ประธาน
สหกรณออมทรัพยครูเพชรบูรณ จํากัด (ผูแทน
ภาคเหนือ)

ห ม า ย เ ลข 4. น า ย ข จิ ต  ห มู ดี ป ระ ธ า น
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
จํ า กั ด ( ผู แ ท น ส า ข า อ า ชี พ ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
โรงพยาบาล)

หมายเลย 5. นายประเสริฐ เมืองแกว
ประธานสหกรณออมทรัพยครูพัทลุง จํากัด (ผูแทน
ภาคใต)

หมายเลข 6. พ.ต.อ. ณพล บุญประสิทธ์ิ
ประธานสหกรณออมทรัพยตํารวจตะเวณชายแดนที่
13 จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี (ผูแทนสาขาอาชีพ
ตํารวจ)

หมายเลข 7. นายทองหลอ ยมศรี เคน
ประธานออมทรัพยครูมหาสารคาม จํากัด (ผูแทน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หมายเลข 8. นายประดิษฐ หัสดี รอง
ประธานสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปา
นครหลวง จํากัด (ผูแทนสาขาอาชีพขาราชการและ
รัฐวิสาหกิจ)
ผูจัดการรวมประชุมประจําเดือนเมษายน ของชมรม
สหกรณฯ และรวมรดนํ้าขอพรวันสงกรานต

วันที่ 22 เมษายน 2556 นางเกษมศรี เมฆ
หมอก ผู จัดการเขารวมการประชุมประจําเดือน
เมษายน 2556 คณะกรรมการชมรมสหกรณจังหวัด
อางทอง ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัด

อางทองโดยมีนายจรัญ รัมกุล กรรมการชมรมฯ ทํา
หนาที่เปนประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ ประจําเดือนมีนาคม 2556
รับรองรายรับ - รายจายชมรม ฯ ประจําเดือนมีนาคม
2556 โดยมีเงินคงหลือยกมาจากเดือนกุมภาพันธ
2556 จํานวน 91,573.05 บาท ไมมีรายรับ รายจาย
10,020 บาท และเงินคงเหลือยกไปเดือนเมษายน
2556 จํานวน 81,553.05 บาท ติดตามผลการประชุม
คราวกอน รับทราบการเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง
สหกรณสมาชิก มีมติมอบเงินสนับสนุนการเขารวม
ออกรานอาหารของสํานักงานสหกรณจังหวัด
อางทอง เ น่ืองในวันคลายวันเกิดนายสมศัก ด์ิ
ปริศนานันทกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปนเงิน
3,000 บาท รับทราบเร่ืองที่สํานักงานสหกรณจังหวัด
อางทองแจงใหทราบหลายเร่ือง

อน่ึง หลังเลิกจากการประชุมแลว ชมรม
สหกรณจังหวัดอางทองไดจัดพิธีรดนํ้าขอพรจาก
ทานสหกรณจังหวัดอางทอง และหัวหนาสํานักงาน
สหกรณจังหวัดอางทองดวย



7ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่ 27 ฉบับที่ 296 ประจําเดือนพฤษภาคม 2556

กรรมการฯ ไดรับการเลือกตั้งเปนนายกฯ และอุป
นายก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ

วันที่ 26 เมษายน 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร  รอง
ประธานฝายการเงิน และนายสุรสิงห บงกชเกิด
สมาชิกฯ เดินทางไปรวมการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2555 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) ณ
หองประชุมชั้น 7 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด โดยมีนายธัญญา สายสิน นายก
สมาคมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และมี
สมาชิกเขารวมการประชุม 100 กวาคน

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายชื่อคณะกรรมการ
สมาคมฯ ที่ดํารงดําแหนงอยู ทําการรับรองรายงาน
การประชุมใหญสามัญประจําป 2554 รับทราบผล
การดําเนินงานประจําป 2555 โดยสมาคมฯ มี
สมาชิก 4,007 คน จาก 38 ศูนยประสานงาน และ
สมาชิกเสียชีวิต 21 คน มีมติอนุมัติบัญชีรายได
ค าใชจ ายและรับรองงบการเงินของสมาคมฯ
ประจําป 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
โด ย มี สิ น ท รั พ ย 8 , 1 8 3 , 0 5 5 . 6 3 บ า ท  ร า ย ไ ด
629,828.05 บาท รายจาย 508,235.54 บาท โดย
รายไดสูงกวารายจาย 121,592.41 บาท มีมติเลือกต้ัง
คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม รวม 15 คน โดยที่
ประชุมใหญทําการเลือกต้ังนายศรีโพธิ์ วายุพักตร
เปนนายกสมาคมฯ คนใหม มีมติแกไขขอบังคับ
ชมรมฯ รวม 5 ขอ เชน กําหนดอายุของผูสมัครเปน
สมาชิกฯ ไมเกิน 60 ป  มีมติเลือกนางสาวสมหมาย
สราญจิตร เปนผูตรวจสอบกิจการสมาคมฯ

อน่ึง คณะกรรมการสมาคมฯ ไดทําการ
ประชุมกันและมีมติเลือก นายธัญญา สายสิน นายสุ
รัตน จันทรวันเพ็ญ นายเฉลย ชมบุหร่ัน เปนอุป
นายก นายชุมพล ภูมิพันธ เลขานุการ นางศิรดา
แยมกลีบ ผูชวยเลขานุการ และนางลัดดา ไชยสิทธิ์
เหรัญญิก
รองประธานฝายการเงินนํากรรมการชมรมสหกรณ
ออมทรัพยภาคกลางเขาพบคณะกรรมการ ชสอ.

ว ัน ที ่ 2 6 เ ม ษ า ย น 2 5 5 6 น า ย ศ ร ีโ พ ธิ์
วาย ุพ ักตร รองประธานฝายการเง ิน ในฐานะ
ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลางไดนํา
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ช ม ร ม ฯ  ร ว ม 1 1 ค น เ ข า พ บ
คณะกรรมการดําเนินการ ช ุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ณ หองประชุมชั้น
601 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด โดยมีนายกิตติชัย ฝนฝากจิต ประธาน
คณะกรรมการเชื่อมโยงเครือขาย และนายนลธวัช
สม าธ ิ รอง กรรม กา รผู จ ัดก ารใหญ พร อม ก ับ
กรรม การ ชสอ . และ เจ าหนาที ่อ ีกหลา ยท า น
รวมกันใหการตอนรับ

การเขาพบมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาดูงาน
การบริหารและการใหบริการของชุมนุมฯ แก
สมาชิก ชสอ. รับทราบนโยบายในการใหการ
สนับสนุนการดํา เนินงานของชุมนุมฯ ที ่ม ีต อ
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาค ทําการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในดานตางๆ ระหวางกันและกัน
ทั ้งนี ้ ชมรมฯ ไดทําการมอบข องที่ระลึกใหแก
ชสอ. และ ชสอ. ไดมอบของที่ระลึกใหแกชมรมฯ
ดวย
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เพื่อนสมาชิกสหกรณฯ คงทราบกันดีแลววา
สหกรณออมทรัพยฯ ของเราไดจัดทําประกันชีวิต
กลุมฯ ใหแกสมาชิกสหกรณฯ มาเปนเวลาหลายป
แลว โดยสหกรณฯ จะเปนผูจายเบี้ยประกันรายป
ใหแกบริษัทที่รับประกันชีวิตกลุมสมาชิกสหกรณฯ
แทนสมาชิกทั้งหมด หากสมาชิกสหกรณฯ เสียชีวิต
ตามปกติ ทายาทก็จะไดรับเงินสินไหมทดแทนการ
เสียชีวิตเปนเงิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
หากเสียชีวิตเพราะการประสบอุบัติเหตุ ทายาทก็จะ
ได รับเงินสินไหมทดแทนการเสียชีวิตเปนเงิน
200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) นอกจากน้ันใน
กรณีที่สมาชิกทุพพลภาพ หรือประสบอุบัติเหตุจน
สูญเสียอวัยวะสวนหน่ึงสวนใด สมาชิกก็จะไดรับ
เงินสินไหมทดแทนการทุพพลภาพหรือสินไหม
ทดแทนการสูญเสียอวัยวะดวย ซึ่งจะไดรับเงิน
สินไหมมากหรือนอยขึ้นอยูกับการสูญเสียอวัยวะแต
ละชนิดและตามอาการรุนแรงของการสูญเสียอวัยวะ

กรณีตัวอยางที่สมาชิกไดรับเงินสินไหม
ทดแทนการสูญเสียชีวิต  สินไหมทดแทนการทุพพล

ภาพ หรือสินไหมทดแทนการสูญเสียอวัยวะจากการ
ทําประกันชีวิตกลุมของสหกรณ ไดแก เพื่อนสมาชิก
ที่แผนกบอยเลอรเฮาทเสียชีวิตขณะนอนหลับ ลูก
สาวไดเงินสินไหมทดแทนจากบริษัท สหประกัน
ชีวิต จํากัด จํานวน 50,000 บาท  เพื่อนสมาชิกแผนก
วิสโคส ผลิต ตกจากหลังคาบานเสียชีวิต ภรรยาและ
บุตรไดรับสินไหมทดแทน เปนเงิน 200,000 บาท
เพราะถือวาการตกจากหลังคาบานเปนการเสียชีวิต
เพราะอุบัติเหตุ สมาชิกแผนกออกซิลลาร่ี ผลิต ทาน
หน่ึงประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนตถูกชนจน
รางกายพิการเดินไมไดกลายเปนบุคคลทุพพลภาพ
สมาชิกทานน้ัน ได รับเงินสินไหมทดแทนการ
ทุพพลภาพจากบริษัท สหประกัน จํานวน 150,000
บาท และเพื่อนสมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต ประสบ
อุตบัติเหตุจนสูญเสียน้ิวชี้ 1 ขอและน้ิวกลาง 1 น้ิว
ไดรับเงินสินไหมทดแทนการสูญเสียอวัยวะ เปนเงิน
13,500 บาท น่ีเปนเพียงตัวอยางของทายาทสมาชิก
และสมาชิก รวม 4 ราย ที่ไดรับเงินสินไหมทดแทน
จากบริษัท ประกันชีวิตที่สหกรณฯ ประกันชีวิตกลุม
ใหแกสมาชิกสหกรณฯ จะเห็นไดวาสิทธิประโยชน
ที่สมาชิกหรือทายาทสมาชิกไดรับน้ันคุมครองทุก
เร่ือง ที่สําคัญ คือ สหกรณฯ จะทําประกันชีวิตกลุม
ใหแกพนักงานในเดือนแรกที่สมัครเขาเปนสมาชิก
สหกรณฯ ทันที นอกจากสมาชิกแลว กรณีที่สมาชิก
สหกรณฯ ไดนําบุคคลในครอบครัว ซึ่งไดแก บิดา
มารดา คูสมรส หรือบุตร สมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ
ของสหกรณฯ และถือหุนกับสหกรณตั้งแต 100,000
บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) สหกรณฯ ก็จะทําประกัน
ชีวิตกลุมใหแกสมาชิกสมทบดังกลาวดวย
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สําหรับในป พ.ศ. 2556 สหกรณฯ ไดทําการ
ประกันชีวิตกลุ มสมาชิกสหก รณฯ กับบริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด โดยมีผลคุมครองต้ังแต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โดยสหกรณฯ ชําระคาเบี้ย
ประกันแทนสมาชิกเปนรายบุคคล คนละ 315 บาท
จํานวน 1,102 คน เปนเงิน 347,130 บาท การ
คุมครองดังกลาวเปนเวลา 1 ป สิ้นสุดการคุมครอง
ในวันที่ 30 เมษายน 2557 (เวลา 24.00 น.) ในกรณีที่
สมาชิกเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ
ทายาทสมาชิกหรือสมาชิกจะไดรับเงินสินไหม
ทดแทนเหมือนกับปที่ผานมาทุกกรณี จึงอยากฝาก
สมาชิกสหกรณฯ ทุกทานใหชวยกันเชิญชวน
พนักงานที่ยังไมไดเปนสมาชิกสหกรณฯ ไดสมัคร
เข า เ ปน ส ม า ชิ ก ส หก รณ ฯ  เพื่ อใ ห ไ ด รั บ สิ ท ธิ
ประโยชนจากการทําประกันชีวิตกลุมสมาชิกของ
สหกรณฯ ดวย แมวาเปนสิทธิประโยชนที่ไมมีใคร
ตองการก็ตาม แตสิทธิประโยชนดังกลาว คือ ส่ิงที่จะ
บรรเทาความเดือดรอน และสรางความมั่นคงของ
ครอบครัวและตัวสมาชิก หากเกิดความสูญเสียขึ้นแก
สมาชิกในวาจะเปนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
หรือการกลายเปนคนทุพพลภาพ เร่ืองแบบน้ีขอให
ทุกทานอยาอยูในความประมาท เพราะหลายปที่ผาน
มา เราไดเห็นเพื่อนสมาชิกหรือเพื่อนพนักงานหลาย
คนที่เสียชีวิต หรือกลายเปนคนทุพพลภาพแบบที่เรา
นึกไมถึงมาหลายรายแลว และที่สําคัญบางคนไมได
เปนสมาชิกสหกรณฯ จึงไมไดรับสิทธิประโยชน
จากการทําประกันชีวิตกลุมของสหกรณฯ

เพื่อเปนการชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนทางการเงินใหสมาชิก ในกรณีที่บุคคลใน

ครอบครัวเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ
สหกรณฯ  ได เปดโอกาสใหสมาชิกนําบุคคลใน
ครอบครัว คือ พอ แม คูสมรส หรือบุตรทําประกัน
ชีวิตกลุมรวมกับสมาชิกสหกรณฯ ได โดยสมาชิก
เปนผูจายคาเบี้ยประกันของบุคคลที่จะนํามาทําการ
ประกันชีวิตกลุม ในอัตรา คนละ 315 บาท ตอป ใน
กรณีที่สมัครเขาเปนสมาชิกระหวางป คือ สมัครทํา
ประกันชีวิตกลุมหลังเดือนพฤษภาคม 2556 สมาชิก
ก็จะเสียคาเบี้ยประกันลดลงตามสวน (เสียนอยกวา
315 บาท) แตเมื่อกรมธรรม หมดอายุในวันที่ 30
เมษายน 2557 และสมาชิกตองการทําประกันชีวิต
กลุมใหบุคคลในครอบครัวตออีก 1 ป สมาชิกก็จะ
เสียเงินคาเบี้ยประกัน จํานวน 315 บาทภายในวันที่
30 เมษายน 2557 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของ
สมาชิกที่นํามาทําประกันชีวิตกลุมกับสหกรณฯ
เสียชีวิต สมาชิกก็จะรับสินไหมทดแทนการเสียชีวิต
จํานวน 50,000 บาท แตถาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุก็
จะไดรับสินไหมทดแทน จํานวน 200,000 บาท และ
ถาเกิดอุบัติเหตุจนสูญเสียอวัยวะหรือกลายเปน
บุคคลทุพพลภาพดวยเหตุหน่ึงเหตุใด สมาชิกก็มี
สิทธิไดรับสินไหมทดแทนการสูญเสียอวัยวะหรือ
การทุพพลภาพดวยเชนกัน

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกทานนําบุคคลใน
ครอบครัวมาทําประกันชีวิตกลุมรวมกับสหกรณฯ
ไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป ทานเสียเงินคาเบี้ยประกัน
กลุมเพียงปละ 315 บาท แตไดรับความคุมครองใน
อัตราที่สูง ไมมีที่ไหนที่จายนอย แตคุมครองสูง
นอกจากที่สหกรณออมทรัพยฯ ของเราเทาน้ัน
สมัครเลย ชากวาน้ีไมไดอีกแลว
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา
เดือนพฤษภาคม 2556 มาพบกับ ทานสมาชิก และ
ทานผูอานทุกทานแลวครับ

เดือนเมษายนที่ผานมาสมาชิก 3 ทาน มีวัน
คลายวันเกิด คือ คุณจงรักษ ภูแฉลม (วันที่ 5 เมษายน)
คุณสุทัศน  เอ่ียมแสง (วันที่ 10 เมษายน) และ คุณ
พะยอม  ลอยละล่ิว (วันที่ 27 เมษายน) ก็ขอใหทั้งสาม
ทานมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆ และคิดสิ่งใด
ขอใหไดสมใจปรารถนาทุกประการครับ ###๙๙๙###
เห็นเพื่อนบานประสบอุบัติเหตุจนขาขาดสองขาง
นองชมพู คุณจารุวรรณ  เอนกศรี ลงขอความใน
เฟสบุคเพื่อเชิญชวนเพื่อนๆ ไปรวมกันบริจาคโลหิต
ให ค นป วย  ทํ าใ ห มี ผู ไปบ ริ จา คหลาย ราย  ข อ
อนุโมทนาบุญดวยครับ ###๙๙๙### ฝากมาจาก คุณ
เกษมศรี เมฆหมอก สมาชิกทานใดที่ตองการนําบุคคล
ในครอบครัวมาทําประกันชีวิตกลุมรวมกับสหกรณฯ
ขอเชิญติดตอกับสหกรณฯ ได โดยเสียคาเบี้ยประกัน
ปละ 315 บาท หากผูที่นํามาประกันเสียชีวิต จะไดรับ
เงินสินไหมทดแทน 50,000 บาท หากเสียชีวิตเพราะ
อุบัติเหตุไดรับเงิน 200,000 บาท ###๙๙๙### สําหรับ
คุณสุภาพ ไพจิตรจินดา สงกรานตปน้ีพาลูก ไปรดนํ้า
ดําหัวตาที่บานอําเภอผักไหครับ ###๙๙๙### ลง
แขงขันฟุตซอลกับเขาดวย สําหรับ คุณสุทธิพงษ
อดทน ก็ขอใหทีมไดเขาไปแขงขันในรอบลึกๆ ดวย
นะครับ ###๙๙๙### ทั้งลูกสาว ลูกชายของ คุณสุทัศน
เอ่ียมแสง รักดนตรีไทยทั้งคู โดยลูกสาวเลนขิม
ในขณะที่ลูกชายเลนระนาด นารักทั้งคูเลยครับ ###

๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณเพิ่มพูนพัชร จวงพานิชย ที่
ไดนําลูกสาวมาสมัครเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ
ฯ ครับ ###๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญกับ คุณเพ็ญ
รัตน สิทธิพงศ ที่ทําการอุปสมบทลูกชายเมื่อเดือนที่
ผานมาครับ ###๙๙๙### ใชเวลาวางหลังการเกษียณ
ดวยการรับทํางานปะปา งานไม และงานปูนใหกับ
เพื่อนๆ  สมาชิกทานใดตองการชางดังกลาวติดตอได
ที่ คุณทองออน  มาดหงสา นะครับ ###๙๙๙### แมวา
จะไมไดปลูกตนแกนตะวันขาย แตไดขาววา คุณ
ไขมุกข  จันทโคตร ก็มีหัวแกนตะวันจําหนาย ทานใด
ตองการทานหัวแกนตะวันติดตอไดที่คุณออย ครับ
###๙๙๙### ในโอกาสขึ้นเทศกาลปใหมไทย คุณ
นํ้าออย อุนจิต ถือโอกาสดัดผมเพื่อเปลี่ยนลุคสใหกับ
ตัวเอง ดูแลวก็นารักไปอีกแบบครับ ###๙๙๙### ชวง
วันหยุดสงกรานต คุณบรรเทิ ง  จํ า เริญใหญ พา
ครอบครัวไปพักผอนที่พัทยา ไมทราบวาซื้ออะไรมา
ฝากนองๆ ในที่ทํางานครับ ###๙๙๙### เชนเดียวกับ
คุณสมนึก มงคลชินบุตร ที่พาครอบครัวและเพื่อนๆ
ไปเที่ยวที่สวนสัตวเปดเขาเขียว หลังจากที่ไมไดไปมา
หลายปแลว ###๙๙๙###

ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ คุ ณ ศ รี โ พ ธ์ิ
วายุพักตร ที่ไดรับการเลือกต้ังเปน นายกสมาคม
ฌ า ป น กิ จ ส ง เ ค ร า ะ ห ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ ส ถ า น
ประกอบการ และ คุณเฉลย  ชมบุหรั่น ที่ไดรับเปน
อุปนายกสมาคมฯ (สมัยที่สอง) ในเวลาเดียวกันดวย
ครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณสมสมัย เอนกศรี
และ คุณวรวรรณ ขําศิริ ที่ทําการเพิ่มคาหุนกับ
สหกรณฯ เมื่อเดือนที่ผานมาครับ ###๙๙๙### มี
เฟสบุคเปนของตนเองแลว สําหรับ คุณยินดี คุณ
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เฉลิมศรี  กล่ันฉออน ขอเชิญเพื่อนๆ ไปขอเปนเพื่อน
กั บ ทั้ ง ส อ ง ท า น ไ ด น ะ ค รั บ ###๙ ๙ ๙ ### น อ น
โรงพยาบาลเปนคร้ังแรกในชีวิต สําหรับ คุณ
สมหมาย  จันทโคตร เน่ืองจากหมอนรองกระดูก
อักเสบ ขอใหหายเปนปกติโดยเร็วดวยครับ ###
๙๙๙### เลิกด่ืมกาแฟมาไดสองเดือนกวาแลว ขอ
แสดงความยินดีกับ คุณอัชณา วายุพักตร ดวยครับ
เพราะปกติเจาตัวด่ืมวันละสองสามแกว ###๙๙๙###
ขอแสดงความยินดีลวงหนากับ คุณอภิชาติ ทอง
ประสาน ที่ภรรยาจะคลอดลูกแฝดใหชื่นชมในเร็วๆ
น้ี งานน้ีคงตองเหน่ือยหนอยแตก็เปนความสุขของ
ชีวิตไมใชหรือครับ ###๙๙๙### ใหคุณแมทําการ
เจิมรถยนตปายแดงคันใหมแลว สําหรับ คุณจันทร
ตรีญา มาลาพงษ ดีใจดวยนะครับ ###๙๙๙### แม
จะลาออกจากงานมา 11 ปแลว แต คุณธนานพ
ชยานันทสิริ ก็ยังเปนสมาชิกสหกรณฯ อยูอยาง
ตอเน่ือง ปจจุบันอยูบานกับนองชายเพียงสองคน
เพื่อนคนใดมี เวลาว างก็ไปเยี่ยมไดนะครับ ###
๙๙๙### กลายเปนคนสองบานไปแลว สําหรับ คุณ
สุรสิงห บงกชเกิด เพราะตองวิ่งไป วิ่งมาระหวาง
บานที่ปาโมกที่อยูกับครอบครัว และไปบานที่โพธิ์
ทอง เพื่อไปดูแลพี่สาวอีกสองคน

ปลายเดือนเมษายนที่ผานมา คุณพัชริดา มี
บํารุง และเจาเปบซี่  สุนัขตัวโปรด ไมสบายทั้งคู
ขณะน้ีหายเปนปกติแลว ก็ขอใหสุขภาพแข็งแรงไม
เจ็บไมปวยตอไปนะครับ ###๙๙๙### เกษียณอายุ
เดือนพฤษภาคมน้ีแลว สําหรับ คุณทัศนีย อุไรโรจน
ขอใหสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขหลังการ
เกษียณอายุตลอดไปครับ ###๙๙๙### ในโอกาสที่

เพื่อนรวมงานเกษียณอายุ คุณวัฒนชัย คุณสายทอง
กลัดสนิท ถาย รูปพระพุทธวัฒโนดมใสกรอบ
สวยงาม มอบเปนที่ระลึกใหแกคุณทัศนียดวย ถือวา
เปนความคิดที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับเพราะใหใน
สิ่งของที่เรามีอยูแลว ###๙๙๙### เพราะอากาศรอน
คุณวินัย  นวลทอง อยากกินนํ้า กินเน้ือมะพราวออน
ใหชื่นใจ ลงทุนไปซื้อมาจากโลตัส ปรากฎวาไดกิน
แตนํ้า เพราะมะพราวไมมีเน้ือเลย เจาตัวบนวาเซ็ง
เลย ###๙๙๙### เพื่อนๆ ที่เห็น คุณจุฑารัตน กล่ิน
จันทร ใสในวันสงกรานตของบริษัทแลว ตางชอบ
ไปตามๆ กัน สีสันสวยงามจริงๆ ครับ ###๙๙๙###
โชคไมดีสําหรับ คุณฉลอง ศิลปประดิษฐ ตกบันได
บานจนน้ิวเทาหักตองใสเผือกและใชไมเทายันเวลา
เดิน ขอใหหายเปนปกติโดยเร็วนะครับ ###๙๙๙###
ลูกชาย ลูกสาวสองคนกําลังนารักมาก สําหรับ คุณ
อัศวิน  มดแสง หลังจากทํางานกลับบานเห็นลูกก็ชื่น
ใจหายเหน่ือยแลวใชไหมครับ

พาครอบครัวไปเที่ยวสถานตากอากาศบางปู
มาไมทราบวา คุณสุกัญญา บุญชวย ซื้อของฝากกลับ
บานมากไหมครับ ###๙๙๙### สวนครอบครัวสีนุ
ชาติหนีอากาศรอนที่อางทองไปเที่ยวเกาะสมุย
นอกจากน้ัน คุณปราโมทย คุณเบญจวรรณ สีนุชาติ
ยังแวะเยี่ ยมชมสวนโมกพลาอีกดวยครับ ###
๙๙๙### คุณภาดล ไชยรักษ รวมจัดงานเลี้ยงภายใน
ครอบครัว เน่ืองในโอกาสวันแตงงานครบรอบ 38 ป
ไปเมื่อปลายเดือนเมษายนแตไมใชวันครบรอบของ
ตัวเองนะครับ เปนวันครบรอบการแตงงานของคุณ
พอ คุณแมของคุณเจ๊ียบตางหาก ครับ ###๙๙๙###
พบกันฉบับหนา สวัสดีครับ ###๙๙๙###
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ในการกู เงินกูทุกประเภทจากสหกรณฯ
คณะกรรมการ ไดกําหนดเงื่อนไขสําหรับสมาชิกที่
ไดกูเงินกูไปแลว วาจะตองสงเงินตนเงินกูมาแลว
เทาไรจึงจะมีสิทธิยื่นคําขอกูใหมได ดังน้ี คือ

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกที่มีเงินกูเพื่อ
เหตุฉุกเฉินคางชําระอยูกับสหกรณฯ จะสามารถยื่น
คําขอกูใหมไดตองสงคืนเงินตนเงินกูเกามาแลวสอง
งวดของเงินที่กูไป

2. เงินกูสามัญ และเงินกูพิเศษ สมาชิกที่มี
เงินกูสามัญ และเงินกูพิเศษคางชําระอยูกับสหกรณฯ
จะสามารถยื่นคําขอกูใหมไดตองสงคืนเงินตนเงินกู
เกามาแลวไมนอยกวา 1 ใน 4 ของเงินที่กูไป

สําหรับสมาชิกที่กูเงินกูสามัญ หากสมาชิก
มีอายุการเปนสมาชิกและมีหุนเพิ่มขึ้นตามจํานวน
เกณฑที่สหกรณฯ กําหนดไวในแตละชวงของยอด
เงินกูที่สมาชิกสามารถกูเงินได สมาชิกก็ไมตองสง
เงินตนเงินกูเกามา 1 ใน 4 กอน สมาชิกสามารถยื่น
คําขอกูเงินกูใหมไดเลย

เงื่อนไขที่สหกรณฯ กําหนดใหสมาชิกที่มี
เงินกูสามัญ หรือเงินกูพิเศษคางชําระจะตองสงเงิน
ตนเงินกูเกามาแลว 1 ใน 4 จึงจะมีสิทธิยื่นคําขอกู
ใหมไดน้ัน ไดใชมาต้ังแตแรกต้ังสหกรณฯ แลว ถา
นับเปนเวลาก็จะครบ 30 ป ในขณะที่สหกรณฯ
ขยายวงเงินใหกู เงินกูสามัญใหกูได สูงสุด เปน
1,300,000 บาท จึงทําใหสมาชิกที่ยื่นกูเงินกูสามัญ
สูงสุดจะตองสงเงินตนเงินกูมาถึง 325,000 บาท จึง
จะสามารถขอกูเงินกูสามัญใหมได และถาคิดเปน
ระยะเวลาเปนปก็ตองใชเวลาหลายปดวย ดวยเหตุน้ี
หากสมาชิกมีความเดือดรอนจําเปนตองใช เงิน
เ ร ง ด ว น ส ม า ชิ ก จ ะ ต อ ง ทํ า ห นั ง สื อ ถึ ง ค ณ ะ
กรรมการฯ เพื่อขอใหคณะกรรมการฯ มีมติอนุโลม
ใ หส ม า ชิก ยื่ นคํ า ข อ กู เ งิน กู ส า มัญใ หมไ ด ซึ่ ง
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอนุโลมใหสมาชิกมี
สิทธิยื่นคําขอกูใหมไดเปนกรณีๆ ไป ตามความ
จําเปนหรือความเดือดรอนของสมาชิก แตในระยะ
หลังๆ น้ี มีสมาชิกยื่นหนังสือขอผอนผันกับคณะ
กรรมการฯ เปนจํานวนมาก คณะกรรมการฯ ไดทํา
การประชุมกันและมีความเห็นวาเงื่อนไขในการ
กําหนดใหสมาชิกที่มีเงินกูสามัญ และเงินกูพิเศษคาง
ชําระอยูกับสหกรณฯ จะสามารถยื่นคําขอกูใหมได
ตองสงคืนเงินตนเงินกูเกามาแลวไมนอยกวา 1 ใน 4
ของเงินที่กูไป เปนเงื่อนไขที่ใชมาเปนเวลานานแลว
และการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวไดทําการกําหนด
เงื่อนไขในขณะที่ยอดเงินใหกูเงินกูสามัญแกสมาชิก
ยังมียอดไมสูงนัก ในขณะที่จํานวนเงินใหกูสูงสุด
ของเงินกูสามัญที่สหกรณฯ ใหกูในเวลาน้ีมียอด
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สูงสุดถึง 1,300,000 บาท คณะกรรมการฯ จึงมีมติ
ใหพิจาณาเงื่อนไขในเร่ืองน้ีใหม

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุด
ที่ 31 คร้ังที่ 7 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ไดมีมติกําหนดเงื่อนไขในการยื่น
คําขอกูใหมสําหรับสมาชิกที่มีเงินกูสามัญ และเงินกู
พิเศษคางชําระดังน้ี คือ

1. สมาชิกที่ ใชสิทธิ เงินกูไปแลว ตั้งแต
30,000 - 500,000 บาท จะตองสงเงินตนเงินกูมาแลว
ไมนอยกวา 1 ใน 5 จึงจะมีสิทธิ์ยื่นคําขอกูใหมได

2. สมาชิกที่ ใชสิทธิ เงินกูไปแลว ตั้งแต
500,001 - 750,000 บาท จะตองสงเงินตนเงินกูมาแลว
ไมนอยกวา 1 ใน 6 จึงจะมีสิทธิ์ยื่นคําขอกูใหมได

3. สมาชิกที่ ใชสิทธิ เงินกู ไปแลว ตั้ งแต
750,001 - 1,000,000 บาท จะตองสงเงินตนเงินกูมาแลว
ไมนอยกวา 1 ใน 8 จึงจะมีสิทธิ์ยื่นคําขอกูใหมได

4. สมาชิกที่ ใชสิทธิ เงินกูไปแลว ตั้งแต
1,000,001 - 1,300,000 บาท จะตองสงเงินตนเงินกู
มาแลวไมนอยกวา 1 ใน 10 จึงจะมีสิทธิ์ยื่นคําขอกู
ใหมได

โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 18 เมษายน 2556
สําหรับสมาชิกที่กู เงินกูพิเศษเกินวงเงิน

1,300,000 บาทขึ้นไป การใชสิทธิกูใหมใหเปน
ดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งเงื่อนไขน้ี
คณะกรรมการไดมีมติในการประชุม ชุดที่ 31 คร้ัง 8
วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ทั้งน้ี เน่ืองจากเงื่อนไขที่
กําหนดไวในการประชุมคร้ังที่ 7 ไมครอบคลุม
เพราะสหกรณฯ จ าย เงินกูพิ เศษสูงสุดจํานวน
3,500,000 บาท

จากมติของคณะกรรมการฯ ดังกลาวขางตน
จะทําใหสมาชิกทุกคนไดรับประโยชนโดยทั่วกัน
สมาชิกไมตองใชเวลานานในการรอคอยใชสิทธิยื่นคํา
ขอกูเงินใหมอีกตอไป ทําใหไมตองไปกูเงินกูนอก
ระบบในชวงเวลาที่รอไดสิทธิใหมในการขอกูเงิน
จากสหกรณฯ ซึ่งจะทําใหลดการสูญเสียดอกเบี้ย
เงินกูนอกระบบไปดวย

อยางไรก็ตาม ก็ขอฝากสมาชิกทุกทานดวย
วา ในการกู เงินกูกับสหกรณฯ น้ันแมวาเราจะเสีย
ดอกเบี้ยใหแกสหกรณฯ ตํ่ากวาสถาบันการเงิน
ทั่วไปก็ตาม เงินกูที่กูไปตองเปนเงินกู เพื่อการ
บรรเทาความเดือดรอนในครอบครัวอยางแทจริง
ไมใชกูเงินเพื่อไปใชในส่ิงที่เกินความจําเปนของชีวิต
หรือกูไปเพื่อความสุข ความสนุกสนานของตัวเรา
เพียงคนเดียวโดยที่คนในครอบครัวไมได รับ
ประโยชนเลย เชน การกูเงินไปแลวนําไปเลนการ
พนัน การไปเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมยตาง ๆ หรือ
การกู เงินเพื่อซื้อสิ่งของเพื่ออํานวยความสะดวก
ใ หแกชี วิ ตโด ย ไ มคุ ม กับ ก า ร ใ ช ง า น  เ ชน ซื้ อ
โทรศัพทมือถือราคาแพงที่สามารถใชงานไดอยาง
หลากหลาย แตตัวคนซื้อใชโทรศัพทเพียงแคโทร .
ออกหรือรับสายเขาเทาน้ัน การซื้อโทรศัพทมือถือ
ราคาแพงดังกลาวก็ไมเกิดประโยชนอะไร ทําใหเสีย
เงินโดยใชเหตุ เปนรุนที่ทันสมัยเทาน้ัน ทุกวันน้ีเรา
ทํางานกันอยางหนักและเสี่ยงอันตรายดวยกวาจะได
เงินมาแตละบาท  แลวทําไมเราไมใช เงินใหคุมกับ
ความเหน่ือยยากของการทํางาน “เราตองหาทางลด
การกูเงินลง เพื่อความมั่นคงของชีวิตและครอบครัว”
เชื่อเถอะถาต้ังใจจริงทุกคนตองทําได
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รายงานกิจการประจําเดือน เมษายน 2556 (MONTHLY REPORTS APRIL 2013)
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 (9 ธนาคาร รวม 14 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 - เมษายน 2556 Revenues from January - April 2013
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - เมษายน 2556 Expenses from January - April 2013
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)

1,125
301,473,100.00

9,256,300.09
2,265,684.14
3,339,106.32
8,182,877.91

129,527,237.07
4,579,183.44
4,860,098.66

129,246,321.85
7,273,350.00

437,243.17
1,466,713.17
6,243,880.00

22,763,537.60
1,335,351.54

30,000,000.00
15,566,182.57
86,370,094.57

282,711,304.49
69,529,380.00
60,596,713.40

291,643,971.09
50,447,800.28

5,050,048.12
6,245,910.82

987,953.97
5,257,956.85

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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กรรมการสหกรณฯ เดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิก 2 ราย คือ
นางฉลอง ศิลปประดิษฐ และนายสราวุทธ เนียมจาํรัส (29 เมษายน 2556)

ผูจัดการฯ เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง
และไดทําพิธีรดนํ้าขอพรผูใหญ เน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต ประจําป 2556 (22 เมษายน 2556)

กรรมการสหกรณฯ เดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิก 2 ราย คือ
นางสมหมาย เกษจันทร (15 เมษายน 2556) และนายกิตติศักด์ิ ฐิตานุกูล (29 เมษายน 2556)


