
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณฯ สถาน
ประกอบการขยายอายุการรับสมัครสมาชิกเปน 60 ป

นายเฉลย ชมบุหร่ัน ประธานสหกรณฯ ใน
ฐานะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.)
เปด เผยวาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สมาชิก
สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) ได
ทําการขยายอายุการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ จากที่
รับสมาชิกสหกรณฯ อายุไม เกิน 50 ป เขา เปน
สมาชิกสมาคมฯ น้ัน ขณะน้ีคณะกรรมการสมาคมฯ
ไดมีมติใหรับสมัครสมาชิกสหกรณฯ ที่มีอายุไมเกิน
60 ป เขาเปนสมาชิกสมาคมฯ โดยเปดรับสมัคร
ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
ซึ่ง เปนการเปดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ รอบ
2/2556 และจะมีผลคุมครองต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม
- 31 ธันวาคม 2556 ทั้งน้ี ผูสมัครตองเสียคาสมัคร
100 บาท คาบํารุง ปละ 50 บาท และเงินสงเคราะห
ศพลวงหนา 4,000 บาท สําหรับสมาชิกสหกรณฯ ที่
สนใจสมัครเขาเปนสมาชิกใหทําการสมัครไดที่ที่ทํา
การสหกรณ ฯ

สหกรณฯ มอบสินไหมเงินทดแทนการประกันชีวิต
กลุม 50,000 บาท แกภรรยาสมาชิก

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 นางเกษมศรี เมฆ
หมอก ผูจัดการ ทําการมอบเงินสินไหมทดแทนการ
เสียชีวิตจากบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ใหแกนาง
พัชรี ฉายแสง ภรรยาของนายณุกูล ฉายแสง สมาชิก
แผนกบอยเลอรเฮาท ซึ่งเสียชีวิต

สหกรณฯ ไดทําประกันชีวิตกลุมใหแก
สมาชิกสหกรณฯ และสมาชิกสมทบที่ถือหุนกับ
สหกรณฯ ต้ังแต 100,000 บาท ขึ้นไป โดยสหกรณฯ
เปนผูจายเงินคาเบี้ยประกันใหแกสมาชิกทั้งหมด

( อานตอหนา 3)

ปที่ 27 ฉบับที่ 294 ประจําเดือน มีนาคม 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

¹ÒÂÇÕÃÐ à´ª¿Ø�§ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ÍÑÅ«ÔÅÅÒÃÕè (¼ÅÔµ)
ÇÑ¹·Õè 1 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2556

¹ÒÂà¾çªÃ Ô̈ÃÑª¡ÒÃ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ÍÑÅ«ÔÅÅÒÃÕè
(«�ÍÁºíÒÃØ§) ÇÑ¹·Õè 12 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2556

¹ÒÂàÍ¡ÃÑ° ÊÑ§¢�·Í§ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ÇÔÊâ¤Ê ¼ÅÔµ
ÇÑ¹·Õè 12 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2556

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐà �̈ÒË¹�Ò·ÕèÏ à Ố¹·Ò§ä»
àÂÕèÂÁÊÁÒªÔ¡»�ÇÂ í̈Ò¹Ç¹ 3 ÃÒÂ
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สหกรณฯ มอบสินไหมเงินทดแทนฯ (ตอจากหนา 1)
ทั้งน้ี หากสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะไดรับ

เงินสินไหมทดแทนการเสียชีวิต จํานวน 50,000
บาท แตถาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ ทายาทจะไดรับ
เงินสินไหมทดแทน จํานวน 200,000 บาท
สหกรณฯ บริจาคเงินสนับสนุนการแขงขันกีฬาคน
พิการ เปนเงิน 1,000 บาท

วันที่ 12 มกราคม 2556 สหกรณฯ บริจาค
เงินเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการสง นักกีฬาคน
พิการของจังหวัดอางทอง ประเภทเปตอง เขารวม
การแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ คร้ังที่ 31 ที่จังหวัด
เชียงใหม ในวันที่ 12 - 18 มกราคม 2556 เปนเงิน
จํานวน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน)
รองประธานฝายการเงินรวมการประชุมใหญฯ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ที่ ชสอ.

วันที่ 26 มกราคม 255 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน เดินทางไปรวมการประชุม
ใหญ  ส ามัญประจําป 2555 สมาคม ฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
ณ หองประชุมชั้น 4 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประ เท ศ ไ ทย  จํ า กัด ในฐา นะ ผู แท นข อง ศูนย
ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสถาน
ประกอบการ ซึ่งเปนสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

ที่ประชุมไดมีมติรับทราบผลการดําเนินงาน
ประจําป 2555 ของสมาคมฯ อนุมัติงบดุล ประจําป
2555 ทําการเลือกต้ังนายเอนก นาคเสน เปนนายก
สมาคมฯ คนใหม พรอมกับเลือกต้ังคณะกรรมการฯ
รวม 30 คน อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป
2556 อนุมัติใหทําการยายที่ต้ังสมาคมฯ จากจังหวัด

เลย มาอยูที่สํานักงานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด ฯลฯ
กรรมการสหกรณฯ รวมการประชุมใหญ  สามัญ
ประจําป 2555 กับ 4 สหกรณออมทรัพยฯ

วั นที่ 30 ม กราค ม 2 556 นายศ รี โพ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน เดินทางไปรวม
การประชุมใหญ สามัญประจําป 2555 สหกรณออม
ทรัพยสหภาพแรงงานแพนเอเซีย เปเปอรไทย จํากัด
ณ หองประชุมอาคารสํานักงานบริษัทนอรสเค สคูด
(ประเทศไทย) จํากัด ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงหบุรี ใน
ฐานะที่ปรึกษาสหกรณฯ ดังกลาว

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานแพน
เอเซีย เปเปอรไทย จํากัด มีสมาชิก 172 คน ทุนเรือน
หุน 12.61 ลานบาท บาท เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ
22.36 ลานบาท สินทรัพย 22.96 ลานบาท กําไรสุทธิ
ประจําป 2555 จํานวน 932.065.75 บาท จายเงินปนผล
รอยละ 5.5 และจายเงินเฉลี่ยคืน รอยละ 6.0 สหกรณฯ
คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 7.25

วันที่ 1 กุมภาพั นธ 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ และนายสุทัศน เอ่ียม
แสง กรรมการฯ เดินทางไปรวมการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2555 สหกรณออมทรัพยสหภาพ
แรงงานไทยคารบอนแบล็ค จํากัด ณ อาคารโรงจอด
รถจักรยานยนตบริษัทไทยคารบอนแบล็ค จํากัด
(มหาชน) ต.โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทย
คารบอนแบล็ค จํากัด มีสมาชิก 300 คน ทุนเรือนหุน
174.84 ลานบาท เงินรับฝากจากสมาชิก 71.76 ลาน
บาท เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ 233.81 ลานบาท
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สินทรัพย 277.27 ลานบาท กําไรสุทธิประจําป 2555
จํานวน 10,756,620.59 บาท  จายเงินปนผล รอยละ
4.75 และจายเงินเฉลี่ยคืน รอยละ 4 สหกรณฯ คิด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 5.75

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2556 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ เดินทางไปรวมการ
ประชุมใหญ สามัญประจําป 2555 สหกรณออม
ทรัพยสหภาพแรงงานไทยคูราโบจํากัด ณ สโมสร
บริษัทฯ  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยคู
ราโบ จํากัด มีสมาชิก 719 คน ทุนเรือนหุน 122.41
ลานบาท เงินรับฝากจากสมาชิก 20.26 ลานบาท เงิน
ใหกูแกสมาชิกคงเหลือ 128.98 ลานบาท สินทรัพย
213.92 ลานบาท กําไรสุทธิประจําป 2555 จํานวน
6,646,130.60 บาท  จายเงินปนผล รอยละ 4.25 และ
จายเงินเฉลี่ยคืน รอยละ 7 สหกรณฯ คิดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 6.50

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจัดการฯ เดินทางไปรวมการประชุม
ใหญ สามัญประจําป 2556 สหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย

จํากัด ณ บริเวณสนามหนาสํานัก งานสหกรณฯ
แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น
รัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย จํากัด มีสมาชิก
5,634 คน ทุนเรือนหุน 1,111.23 ลานบาท ทุนสํารอง
130.27 ลานบาท เงินรับฝากจากสมาชิก 291.81 ลาน
บาท เงินใหกูแกสมาชิก 230.97 ลานบาท สินทรัพย
รวม 1,640.91 ลานบาท กําไรสุทธิประจําป 2555
จํานวน 93,820,259.65 บาท จายเงินปนผลรอยละ
6.25 บาท เงินเฉลี่ยคืนรอยละ 10.50 สหกรณฯ คิด
อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 7.50
รองประธานฝายการเงินรวมประชุมเรื่องการจัดการ
สัมมนาและประชุมใหญชมรม สอ.ภาคกลาง

ว ันที ่ 3 ก ุมภา พ ันธ  255 6 นายศ ร ีโพ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน เดินทางไปรวม
การประชุมกับคณะกรรมการชมรมสหกรณออม
ทรัพยภาคกลาง ณ ที ่ทําการสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จํากัด รังสิต อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายสุรัตน จันทรวันเพ็ญ
รองประธานชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติกําหนดจัดการสัมมนาและ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2555 ของชมรมฯ ใน
วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2556 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กําหนดการเดินทางไปเชิญชวนสหกรณออมทรัพยใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และลพบุรี เพื่อให
สมัครเขาเปนสมาชิกชมรมฯ
สหกรณฯ มอบหมายใหเจาหนาที่ฯ ชวยงานดานบัญชี
แกเจาหนาที่สหกรณบริการฯ

นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝาย
การเงิน เปดเผยวา คณะกรรมการสหกรณฯ ไดมีมติ
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ในการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ 2556 มอบหมายใหนางเกษมศรี เมฆ
หมอก ผูจัดการสหกรณฯ และนางสาวนุชนารถ แกว
นํ้าเชื้อ เจาหนาที่บัญชี ไปใหคําแนะนํากับเจาหนาที่
สหกรณบริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
เร่ืองการจัดทําบัญชีของสหกรณบริการฯ ทั้ง น้ี
เ น่ื อง จา ก เ จ า ห น า ที่ ส ห ก ร ณบ ริก า ร ฯ ยั ง ข า ด
ประสบการณในการทํางานดานบัญชี เพราะเพิ่งเขา
ทํางานไดไมนานนัก
สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพสมาชิก 2 ราย และ
ชวยเงินทําบุญทายาทรายละ 5,000 บาท

วันที ่ 12 ก ุมภาพ ันธ 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายสายัณห
แผนประดิษฐ เลขานุการ นายสุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิก นายพยุงศักดิ์ เวชโช นางเกษมศรี เมฆ
หมอก ผูจัดการ นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝาย
ทั่วไป และนางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่
การเงิน เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพนายศักด์ิ
ชาย ดวงผดุง สมาชิกแผนกพนสภาพการเป น
พนักงาน ที่วัดราชปกษี (นก) ต.โพสะ อ.เมือง จ.
อ างทอง และชวยเง ินทําบ ุญแกภรรยา จํานวน
5,000 บาท (หาพันบาทถวน)

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนายพยุง
ศักด์ิ เวชโช กรรมการฯ เดินทางไปเปนเจาภาพสวด
ศพนายพูนศักด์ิ แรงสูงเนิน สมาชิกแผนกพนสภาพ
การเปนพนักงาน ที่บานพักเลขที่ 226 หมู 10 ต.สูง
เนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา และชวยเงินทําบุญแก
ภรรยาจํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
รองประธานฯ และ ผูจัดการรวมการประชุมชมรม
สหกรณจังหวัดอางทอง

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจัดการ เขารวมการประชุมประจําเดือน
กุมภาพันธ 2556 คณะกรรมการชมรมสหกรณ
จังหวัดอางทอง ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณ
จังหวัดอ างทอง โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร
ประธานชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ เดือนมกราคม 2556 มีมติ
ร ับรองรายรับ - รายจ ายชมรม ฯ ประจํา เด ือน
มกราคม 2556 มีมติโดยมีเง ินคงเหลือยกมาจาก
เดือนธันวาคม 2556 จํานวน 90,795.05 บาท รายรับ
1,800บาท รายจาย 9,272 บาท และเงินคงเหลือยก
ไปเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 83,323.05 บาท
ติดตามผลการประชุมครั้งกอน 2 เรื่องรับทราบการ
เชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณสมาชิกชมรมฯ มี
มติใหจัดการอบรมกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ
สมาชิกชมรมฯ เร่ือง “หนาที่ของกรรมการในฐานะ
นายจางและสิทธิของเจาหนาที ่สหกรณในฐานะ
ลูกจางตามกฎหมายแรงงาน” และ “คาจางขั้นตํ่าวัน
ล ะ 3 0 0 บ า ท  ป ฏ ิบ ัต ิอ ย า ง ไ ร ใ ห ถ ูก ต อ ง ต า ม
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กฎหมาย” ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ หองประชุม
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง โดยชมรมฯ เปน
ผูสนับสนุนคาใชจายในการจัดการอบรมทั้งหมด
ติดตามความคืบหนาในการจัดงานวันสหกรณ
แหงชาติ ประจําป 2556 ของชมรมสหกรณจังหวัด
อางทอง เและรับทราบเรื่องที ่สํานักงานสหกรณ
จังหวัดอางทองแจงใหทราบ
สหกรณฯ มอบสมุดเงินฝากออมทรัพยใหแกสมาชิกที่
ภรรยาคลอดบุตร

วันที่ 18 มกราคม 2556 นางนาถ มงคลหวา
หัวหนาฝายทั่วไป ทําการมอบสมุดเงินฝากออม
ทรัพย พรอมกับเงินฝาก จํานวน 500 บาท ใหแกนาย
นทร แกนวงษ  สมาชิกแผนกออกซิลลาร่ี ผลิต
เน่ืองจากภรรยาคลอดบุตร

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2556 นางสาวดวงกมล
แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน ทําการมอบสมุดเงินฝาก
ออมทรัพย พรอมกับเงินฝาก จํานวน 500 บาท ใหแก
นายธเนตร เที่ยงเอ่ียม สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต
เน่ืองจากภรรยาคลอดบุตร

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2556 นางนาถ  มงคลหวา
หัวหนาฝายทั่วไป ทําการมอบสมุดเงินฝากออม
ทรัพย พรอมกับเงินฝาก จํานวน 500 บาท ใหแกนาง
ชัชรินทร บุญประเสริฐ สมาชิกแผนกหองปฏิบัติงาน
เคมี เน่ืองจากคลอดบุตร
กรรมการสหกรณฯ เย่ียมไขสมาชิกปวย 6 ราย

วันท่ี 7 มกราคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
เดินทางไปเยี่ยมไขนายประยุทธ ทานจิตต สมาชิก
แผนกเซ็นทรัล ที่บานพัก ต.สายทอง อ.ปาโมก จ.
อางทอง เน่ืองจากผาตัดน้ิวล็อค

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 นายเฉลย ชม
บุหรั่น ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน และนายสุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิก เด ินทางไปเยี ่ยมไขนายว ีระ เดชฟุ ง
สมาชิกแผนกอัลซิลลารี่ ผลิต ที ่บานพัก อ.โพธิ์
ทอง จ.อางทอง เน่ืองจากปวยเปนโรคเสนเลือดใน
สมองตีบ

วันที่ 2 กุมภาพันธ 2556 นายเฉลย ชม
บุหรั่นประธานสหกรณฯ นายวิรัต ชูจิตต รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ นายสุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิก เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกปวย 2 ราย คือ

- นายสมควร  พยงคนอย สมาชิกแผนกบอย
เลอร เฮ าท  ที่บ านพักหมูบ านเป ยมสุข อ. เมือง
เน่ืองจากปวยเปนโรคชาตามแขนขา

- นางภมรกาญจน  พึ่งอยู สมาชิกแผนก
บริหาร (ควมคุมเวลา) ที่บานพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.
อางทอง เน่ืองจากปวยโรคสตรี (ขูดมดลูก)

วันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ
เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกปวย 2 ราย คือ

- นายเพ็ชร  จริัชการ สมาชิกแผนกอัลซิลลาร่ี
(ซอมบํารุง) ที่ บานพัก ต.หัวไผ อ.เมือง จ.อางทอง
เน่ืองจากแขนขาออนแรง

- นาย เอกรัฐ   สังขทอง สมาชิกแผนก
วิสโคส ผลิต ที่บานพัก ต.สายทอง อ.ปาโมก จ.
อางทอง เน่ืองจากปวยผาตัดไสต่ิง

ทั้งน้ี สหกรณฯ  ซื้อของเยี่ยมไขมอบใหแก
สมาชิกที่กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไข เปนเงินคน
ละ 300 บาท
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ผูจัดการรวมการสัมมนากับกรมตรวจบัญชีสหกรณที่
กรุงเทพฯ

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 นางเกษมศรี เมฆ
หมอก ผู จัดการ เดินทางไปรวมการสัมมนาเร่ือง
“การเปลี่ยนแปลงงบการเงิน ของสหกรณตาม
มาตราฐานรายงานทางการเงิน” ณ โรงแรมปร้ินซ
พาเลซ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ

การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบและ
เขาใจแนวทางในการสอบบัญชีภาคเอกชน ป 2556
เพื่อใหไดรับความรูและเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเงินลงทุนใหมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อใหไดเพิ่มพูนประสบการณโดยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางวิทยากรและผูเขารวมการสัมมนา
กรรมการฯ รวมการสัมมนากับชมรมสหกรณออม
ทรัพยกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ที่อัมพวา

วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนายพยุง
ศักด์ิ เวชโช กรรมการฯ เดินทางไปรวมการสัมมนา
เร่ือง “สมาชิกมีคําถาม? ชสอ.มีคําตอบ” ณ คุมพญา
ซอรีสอรท ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งจัดโดยชมรมสหกรณออมทรัพย
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

ก า ร สั ม ม น า มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ ก า ร
ประชาสัมพันธและรณรงคใหสหกรณออมทรัพยที่
สังกัดในเขตพื้นที่ 2 รวมสมัครเปนสมาชิกชมรม
สหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2
และรวมลงทุนใน ชสอ.เพิ่มขึ้น และเพื่อใหไดรับ
ความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณใน
ภาวะปจจุบันและแนวโนมผลกระทบดานการลงทุน
เพื่อเตรียมปรับตัวเขาสู AEC ป 2558

กรรมการฯ และเจาหนาที่รวมงานวันสหกรณแหงชาติ
กับชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายวิรัต ชูจิตต รองประธานฝาย
ประชาสัมพันธ นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว และนางเกษม
ศรี เมฆหมอก ผูจัดการ เดินทางไปรวมงานวันสหกรณ
แหงชาติ ประจําป 2556 ณ สํานักงานสหกรณจังหวัด
อางทอง ซึ่งจัดโดยชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง และสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณอางทอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
รําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงคเธอกรม
หมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแหงการสหกรณไทย”

สําหรับกิจกรรมในงานวันสหกรณแหงชาติ
ประกอบดวยพิธีวางพานพุมถวายสักการะพระบิดา
แหงการสหกรณไทย ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ
สามเณร จํานวน 9 รูป และการรับประทานอาหาร
รวมกันระหวางกรรมการฯ สมาชิก เจ าหนาที่
สหกรณฯ และขาราชการ
กรรมการฯ และเจาหนาที่รวมงานวันสหกรณแหงชาติ
กับกรมสงเสริมสหกรณที่เมืองทองธานี

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 นายพยุงศักด์ิ เวช
โช กรรมการฯ และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ
เจาหนาที่ธุรการ เดินทางไปรวมงานวันสหกรณ
แหงชาติ ประจําป 2556 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.
นนทบุรี ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด และกรมสงเสริมสหกรณ โดยมี
นายพงศเทพ  เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เปน
ประธานในพิธีเปดงานโดยเดินทางไปกับสํานักงาน
สหกรณจังหวัดอางทอง และมีกรรมการ สมาชิก เจา
หนาที่ฯ ในจังหวัดอางทอง ไปรวมงาน 10 คน
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สหกรณออมทรัพยฯ ไดจัดทําเวปไซดของ
สหกรณฯ ชื่อ เวปไซดว า “สหกรณออมทรัพย
ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น ไ ท ย เ ร ย อ น  จํ า กั ด ” มี ที่ อ ยู ที่
www.sahakorntrc.com ก า ร จั ด ทํ า เ ว ป ไ ซ ด ข อ ง
สหกรณฯ มีวัตถุประสงคเพื่อการเผยแพรขอมูล
ขาวสารตางๆ ของสหกรณฯ ใหแกสมาชิกและ
บุคคลทั่วไปไดรับทราบ รวมทั้งมีหนา “สมุดเยี่ยม”
เพื่อใหสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปไดเสนอความเห็น
ตอสหกรณฯ หลังจากที่ไดเขาเยี่ยมชมเวปไซดของ
สหกรณฯ แลว ที่ผาน
มาไมคอย มีผู เข าไป
แสดงความคิดเห็นใน
ส มุ ด เ ยี่ ย ม ม า ก
เ ท า ที่ ค ว ร ทั้ ง ที่
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ส หก รณฯ  อย า ก ใ ห
ส ม า ชิ ก ห รื อ บุ ค ค ล
ทั่วไปไดแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ
สหกรณฯ  ผ านสมุด เยี่ ยมดังกล าว  เพื่ อที่ คณะ
กรรมการฯ จะได นําความคิดเห็นของทานไป
พิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป
อยางไรก็ตาม กอนการประชุมใหญสามัญประจําป
2555 ในวันที่ 23 มกราคม 2556 ไดมีสมาชิกทาน
หน่ึงไดแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ
สหกรณฯ ไว 2 เร่ือง  เพื่อใหสมาชิกที่ไดแสดงความ
คิดเห็นในสมุดเยี่ยม และสมาชิกทานอ่ืนๆ ที่ไดอาน
ความคิดเห็นดังกลาว ไดมีความเขาใจในเร่ืองที่
สมาชิกสงสัยและมีความเห็นตางจากความคิดของ

คณะกรรมการสหกรณฯ สหกรณฯ จึงขอนําความ
คิดเห็นของสมาชิกมาลงพิมพ ในขาวสหกรณฯ และ
ชี้แจงขอสงสัยใหทุกทานไดทราบโดยทั่วกัน

ความคิดเห็น เรื่องแรกของสมาชิก
“สหกรณฯ อยาเอ้ือผลประโยชนใหกับพวก

ตัวเองมากนัก จะดีกวาน้ี ประธานสหกรณ หรือ
เจาหนาที่สหกรณ ไมควรมีสิทธ์ิ ในการรวมจับฉลาก
ทุนบุตร เพื่อความใสสะอาด ในการจับฉลาก เพราะ
พวกทานเปนคนจับกันเอง และก็ไดกันเอง มีแตพวก
ทานที่ไดรางวัล

มันก็นาสงสัยอยูนะครับ ชวยทําใหระบบ
มันใสสะอาดดีกวาไหม
ครับทุก ๆ คน”

ขอเท็จจริง การ
จับสลากทุนการศึกษา
ใ ห แ ก บุ ต ร ส ม า ชิ ก
สหกรณฯ น้ัน สหกรณฯ
จะติดประกาศใหสมาชิก
ทราบวันเวลา และเชิญ

ชวนใหสมาชิกเขารวมการจับสลากทุกคร้ัง ซึ่ง โดย
ปกติจะทําการจับสลากในเวลาตอนเที่ยงวันกอนวัน
มอบทุนการศึกษา กรรมการฯ และเจ าหนาที่
สหกรณฯ จะเชิญสมาชิกที่ เขามาทําธุรกรรมกับ
สหกรณฯ ในชวงเวลาดังกลาวเขารวมจับสลากดวย
แมวาประธานสหกรณฯ หรือเจาหนาที่สหกรณฯ จะ
รวมทําการจับสลากรายชื่อบุตรสมาชิกที่มีสิทธิ
ไดรับทุนการศึกษาดวย แตการจับสลากดังกลาวก็
เปนไปดวยความยุติธรรม โปรงใส ไมมีการใช
เทคนิคใดๆ ที่จะทําใหประธานสหกรณฯ หรือ
เจาหนาที่สหกรณฯ รูวาสลากอันไหนที่เปนรายชื่อ
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บุตรของประธานสหกรณฯ หรือเจาหนาที่สหกรณ
จํานวนรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณที่สงมาขอรับ
ทุนการศึกษามีเปนจํานวนมาก การทําเคร่ืองหมาย
ใดเพื่อใหรูวาฉลากใบใดเปนของบุตรสมาชิกคนใด
ไมสามารถทําได ที่สําคัญ กรรมการฯ และเจาหนาที่
สหกรณทุกคนตองปฏิบัติหนาที ่ของตนดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ
ไมมีใครคิดเอาเปรียบสมาชิกในเร่ืองแบบน้ีอยาง
แนนอน สมาชิกทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันเสมอไมวา
จะเปนเจาหนาที่ หรือกรรมการก็ตามการมีชื่อรวม
จับสลากถือเปนสิทธิจากการเปนสมาชิกสหกรณฯ
เจาหนาที่และกรรมการมีสิทธิสงชื่อบุตรขอรับทุน
หรือมีบัญชีเงินฝากเพื่อการศึกษาบุตรก็ตองมีสิทธิมี
ชื่อรวมการจับสลากดวยเชนกัน แตการจัดทําสลาก
และการจับสลากเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่
เปนเจาหนาที่ และเปนกรรมการของสหกรณฯ ซึ่ง
กอนจับสลากคณะกรรมการจะตองตรวจสอบ
จํานวนสลากวาครบถวนตามที่สมาชิกยื่นขอรับทุน
หรือตามจํานวนบัญชีเงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร
หรือไม หลังจากจับสลากแลวเจาหนาที่ตองเก็บ
รวบรวมขอมูลไวเพื่อใหสมาชิกที่มีขอสงสัยสามารถ
ทําการตรวจสอบไดทุกป

ความคิดเห็น เรื่องที่สองของสมาชิก
“ผ ม ข อ ฝ า ก อี ก เ ร่ื อ ง น ะ ค รั บ ก า ร ไ ป

ประชุมสัมมนานอกสถานที่ ถาอยากสัมมนาก็จัดกัน
ภายในก็ไดครับ ผมวาดูแลวหาเร่ืองเที่ยวฟรีกัน
มากกวาครับ ไอเร่ืองสัมมนาผลพลอยได เอาไวบัง
หนา สําหรับไปเที่ยวฟรี ไมเสียเงิน ซะมากกวา
หรือไมจริงครับ ลูกผูชายพูดกันมาตรงๆ เลย ความรู
ตองไปแสวงหาที่รีสอรทตางๆ หรือครับ ชวยกันคิด

ชวยกันติดตามครับ สมาชิกทุกๆ ทาน เพราะประวัติ
เจาหนาที่และคณะกรรมการฯ แตละทานดีๆ ทั้งน้ัน
ครับพี่นอง”

ขอเท็จจริง การจัดการสัมมนาหรือการจัด
การศึกษาอบรมใหแกสมาชิกเปนหนาที่สําคัญของ
คณะกรรมการสหกรณฯ ที่ตองจัดใหแกสมาชิก
สหกรณฯ เพราะการศึกษาเปนหลักการขอที่ 5 ใน
จํานวน 7 ขอ ของหลักการสหกรณ ที่คณะกรรมการ
สหกรณฯ ทุกแหงตองยึดถือและปฏิบัติตาม คือ

“หลักการที่ 5.การศึกษา ฝกอบรมและ
สารสนเทศ (Education, Training and Information)

สหกรณพึงใหการศึกษาและการฝกอบรมแก
สมาชิก ผูแทนสมาชิกที่ไดรับการเลือกต้ัง ผูจัดการ
และเจ าหน าที่สหกรณ เพื่อใหบุคลากรเหลา น้ี
สามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของตนเองไดอยาง
มีประสิทธิผล และพึงใหขาวสารแกสาธารณชน
โดยเฉพาะอยางยิ่ งเยาวชนและบรรดาผู นําทาง
ความคิดในเร่ืองคุณลักษณะและคุณประโยชนของ
สหกรณ”

การจัดการสัมมนาในสถานที ่สามารถ
จ ัดทําได ตามที ่สมาช ิกแสดงความค ิด เห ็น ซึ ่ง
คณะกรรมการสหกรณฯ กําลังพิจารณาจัดอบรมให
สมาชิกโดยเปนหลักสูตรระยะสั้น ใชเวลาครั้งละ 2
ชั่วโมง ในเวลา 15.00 - 17.00 น. แตการจัดอบรม
ภายในสถานที่ อาจมีปญหาในเรื่องสมาชิกบางทาน
ถ ูกตามตัวใหเข าไปทํางานเร งด วนในขณะอยู
ระหวางการอบรม หรือสมาชิกบางทานมีธุระดวน
ตองกลับบานกอนการอบรมเสร็จ เปนตน

สําหรับการอบรมสมาชิกนอกสถานที่น้ัน
ไมใชเปนเร่ืองของการหาที่เที่ยวฟรี แตเปนการจัด
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อบรมเพื่อใหสมาชิกไดรับความรูอยางแทจริง การ
ไปอบรมนอกสถานที่ทําใหสมาชิกมีเวลาใหกับการ
อบรมอยางเต็มที่ เพราะจะไมมีอะไรที่มารบกวนเวลา
ในการอบรม เชน ไมถูกตามตัวเขาไปทํางานขณะทํา
การอบรม ไมตองรีบกลับบานกอนเลิกการอบรม
สวนการไปเที่ยวอาจถือวาเปนผลพลอยไดหลังจาก
การอบรมตางหาก และทุกคร้ังที่ จัดอบรมนอก
สถานที่  สหกรณฯ ก็จะแวะสถานที่ทองเที่ยวให
สมาชิกไดชมเพียงหน่ึงหรือสองสถานที่เทาน้ัน เปน
การทําใหสมาชิกไดมีประสบการณ ไดรับความรู
และความสุขจากสถานที่ทองเที่ยว สมาชิกไดผอน
คลายความเครงเครียดจากการทํางาน และเปนการ
ประหยัดคาใชจายของสมาชิกที่ไมตองเดินทางไป
เที่ยวดวยตนเอง

ในป 2555 สหกรณฯ จัดการอบรมสัมมนา
ใหแกสมาชิก 2 รุน โดยรุนที่ 1 จัดระหวางวันที่ 21
- 22 กรกฏาคม 2555 ณ วังยางริเวอรไซครีสอรท
จ.นครนายก มีสมาชิกเขารวมการอบรมสัมมนา 36
คน ซึ ่งในครั้งนั้นคณะกรรมการ ก็ถูกตําหนิจาก
สมาชิกหลายทานวา จัดโปรแกรมอบรมสัมมนา
มากเก ินไป สมาช ิกไม ม ีเ วลาไ ด พ ักผ อนแล ะ
ทองเที่ยวสถานที่ตางๆ บางเลย สมาชิกหลายทาน
ถอนชื่อจากการเขารวมอบรมสัมมนา ทําใหเหลือ
ผูเขารวมอบรมสัมมนานอยเพียง 36 คน และใน
การอบรมสัมมนารุนที่ 1 ไมตรงกับวันหยุดนักขัต
ฤกษ เปนวันเสารและวันอาทิตย เจาหนาที่ 2 คน
จึงอยู ทํางานบริการสมาชิก เพื ่อม ิใหสมาชิกที่
ต องการใชเง ินตองรอถึงว ันจ ันทร รุ นที ่ 2 จ ัด
ระหวางวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2555 ณ บุไทร คันท
รีวิว อ.วังนํ้าเขียว จ. นครราชสีมา มีสมาชิกเขารวม

อบรมสัมมนา 46 คน สหกรณฯ เป ดรับสมัคร
สมาชิกเขารวมอบรมสัมมนา 40 คน แตเนื่องจากมี
สมาชิกใหความสนใจเปนจํานวนมาก (ตอนแรก
ลงชื ่อเขารวม 52 คน และขอถอนตัวเพราะติด
ภาระกิจ) สาเหตุที่จัดอบรมสัมมนาที่ อ.วังนํ้าเขียว
ก็เพราะเปนชวงเวลาที่มีอากาศเย็นสบายเหมาะกับ
การพักผอนหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ซึ่งสมาชิก
ทุกคนตางก็ประทับใจ

สําหรับความคิดเห็นของสมาชิกที ่พูดวา
“ชวยกันคิดชวยกันติดตามครับ สมาชิกทุก ๆ ทาน
เพราะประวัติ เจาหนาที่และคณะกรรมการฯ แตละ
ทาน ดี ๆ ทั้งน้ันครับพี่นอง” น้ัน หากสมาชิกเห็นวา
การมีประวัติดีๆ นั้น หมายถึง ประวัติดีๆ ในทางที่
สร างความเส ียหายให แก สหกรณฯ  หร ือ ทํา ให
สหกรณ ส ูญเส ียประโยชน สมาชิกสามารถทํา
หนังสือรองเรียนใหคณะกรรมการสหกรณฯ หรือ
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทองตรวจสอบได หาก
กรรมการฯ หรือเจาหนาที่สหกรณฯ ทําความผิดจริง
ก็จะถูกลงโทษหรือถูกถอดถอนออกจากตําแหนงได

ขอขอบคุณสมาชิกที่ไดแสดงความคิดเห็น
ตอการทํางานของคณะกรรมการสหกรณฯ ใน
สมุดเยี ่ยมของเวปไซดสหกรณฯ มา ณ ที ่นี ้ด วย
และหวังวา หากทานไดอานบทความนี้ ทานจะ
เขาใจการทํางานคณะกรรมการสหกรณฯ ดีขึ ้น
คณะกรรมการสหกรณฯ พรอมรับฟงความคิดเห็น
ของสมาชิกทุกทานเสมอ  คําแนะ นําใดที ่เป น
ประโยชนตอสมาชิกและสหกรณฯ คณะกรรมการ
สหกรณฯ พรอมรับฟงและนําไปปฏิบัติเสมอ  เพื่อ
การดํารงชีวิตและความเปนอยูที่ดีของสมาชิกทุก
ทานตอไป
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา
เดือนมีนาคม 2556 มาพบกับ ทานสมาชิก และทาน
ผูอานทุกทานแลวครับ

เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธที่ผานมา ขออวยพร
ให คุณจิรภรณ ทรัพยอุภัย มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่ง
ใดขอใหไดสมใจปรารถนาครับ ###๙๙๙### ลูก
สาวไดรับการวาจางใหเปนพนักงานชั ่วคราวที่
แผนกหองปฏิบัติงานเคมีเปนเวลา 8 เดือนก็ขอเปน
กําลังใจให คุณศิริศักดิ์ คุณเลี่ยม ทรงวุฒิเลิศ อดีต
พนักงานแผนกสปนน่ิง ผลิต ทั้งสองคนใหลูกสาว
ไดมีโอกาสบรรจุเปนพนักงานประจําดวยนะครับ
###๙๙๙### ไปรวมงานบวชลูกชาย คุณชํานาญ
พิมพดี ที่ปากชองไดไมนาน อาหารเพิ่งออกมาได
จานเดียว คุณสมปอง จาระนุน ตองรีบกลับบานที่
อางทอง เพราะลูกสาวที่ไปดวยออนพอจะขอกลับ
บาน###๙๙๙### ไดรับตุกตาเฟอรบี้เปนของขวัญ
เนื่องในวันแหงความรัก จากคนที่รู ใจ ขอแสดง
ความยินดีกับ คุณจันตรีญา มาลาพงษ ดวยครับ
###๙๙๙### หลานสาวไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต
มา ไมทราบวา ปาออย คุณอัชณา วายุพักตร ไดรับ
ของฝากอะไรจากหลานรักบางครับ ###๙๙๙###
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมชาย แกวโย ที่ไดรับ
การวาจางใหเขามาทํางานเปนกรณีพิเศษหลังการ
เกษียณอายุไปแลวครับ ###๙๙๙### ของขวัญพิเศษ
เน่ืองในวันแหงความรักที่ คุณเหมือนมาศ พงษไพร
ซื้อใหสามี คุณสมชาย พงษไพร คือ นิวไอแพ็ค ทํา
เอาคนรับของขวัญเปนปลื ้มที ่ส ุด เลยครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับคุณบรรเทิง จําเริญ

ใหญ และ คุณเสนห ชุ มหฤทัย ที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหเปนที ่ปรึกษาของสหกรณฯ ###๙๙๙### เลน
เกมสแฮปปคนเลี้ยงหมูกันทั ้งครอบครัว สําหรับ
คุณธวัชชัย คุณรุงรัตน มาระมิ่ง และลูกๆ ถือวาเปน
ความส ุขและความสัมพันธ ที ่ด ีระหวางคนใน
ค รอบ ค ร ัวค ร ับ ว า ง ๆ ก ็พ า ค รอบ ค ร ัวม า เที ่ย ว
อางทองบางนะครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
ยินดีกับ คุณปรัชญา วารสิทธิ์ ที่ไดรับการแตงตั้ง
เปนหัวหนาแผนกที่โรงงานหนองแค ###๙๙๙###
เชนเดียวกัน ขอแสดงความยินดีกับ คุณวราภรณ
จินดานาถ ที่ไดรับการแตงต้ังเปนนักเคมีอาวุโส ใน
เวลาเดียวกันดวยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
เสียใจกับครอบครัวแรงสูงเนิน และเพื ่อนๆ ที่
สูญเสีย คุณพูนศักดิ์ แรงสูงเนิน สมาชิกแผนกพน
สภาพการเปนพนักงาน (อดีตวิศวกรและสมาชิก
สหภาพฯ แผนกอัลซิลลารี่ ผลิต) ไปเมื ่อเร็วๆ น้ี
###๙๙๙###

ช วง ว ัน หย ุด ตา ม ป ระ เ พ ณ ีป ล า ย เ ด ือ น
กุมภาพันธ คุณณัฐพล อธิลาภ และคุณนุชนารถ
แกว นํ้า เชื ้อ และครอบครัวพา นองวินไปเที ่ยว
ชายทะเลระยอง งานนี้มีความสุขกันทั้งครอบครัว
ครับ ###๙๙๙### สําหรับ คุณสมนึก มงคลชินบุตร
และครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม และปายมา ไม
ทราบวามีของฝากอะไรมาใหบางไหมครับ ###
๙๙๙### พาภรรยาและลูกๆ ไปปฏิบัติธรรมรวมกับ
วัดธรรมกายที่เชียงใหมกลับมาแลว ขออนุโมทนา
บุญกับ คุณณัฐวุฒิ ศรีวิไล และครอบครัวดวยครับ
###๙๙๙### ขอแสดงความย ินดีก ับ คุณธเนตร
เที่ยงเอี่ยม ที่ภรรยาคลอดบุตรไปเมื่อเร็วๆ นี้ ###
๙๙๙### กลับมาทํางานไดแลว สําหรับ คุณเอกรัฐ
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สังขทอง หลังจากที ่หย ุดรักษาตัวเพราะทําการ
ผาตัดไสติ่ง ขอใหสุขภาพแข็งแรงนะครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณอุทัย สาระแสน
และคุณฉลอง  ศิลปประดิษฐ ที่ไดรับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการชมรมผู เกษียณอายุไทยเรยอนเมื ่อ
เร็วๆ น้ี ###๙๙๙### แมวาจะเกษียณอายุไปสิบกวา
ปแลวแต คุณแขนง มีสมศักดิ์ ก็ยังเปนสมาชิกกับ
สหกรณฯ อยางตอเนื ่อง ขอบคุณสําหรับความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในสหกรณฯ ของเราครับ ###
๙๙๙### เดินทางมารับเงินปนผลและของที่ระลึก
สําหรับสมาชิกที ่ฝากเงินเปนจํานวนมากไปแลว
สําหรับ คุณพูนศรี สมรอบรู  ตอนนี้ปานอยอยู ที่
ปทุมธานีกับลูกและหลานครับ ###๙๙๙### ขอ
อนุโมทนาบุญกับ คุณมังกร นาคสวัสดิ์ ที่ไดทําการ
อุปสมบทไปเมื ่อปลายเดือนกุมภาพันธที ่ผานมา
###๙๙๙### นอกจากทํางานในโรงงานแลว คุณ
สมพงษ ไตรนทีพิทักษ ยังเปดรานขายอาหารและ
เบียรท ุกวัน ฝากเพื ่อนๆ ไปชวยอุดหนุนรานที่
คลองโพธิ์ดวยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
เสียใจกับ คุณมนู เจริญทรัพย ที่สูญเสียพี่สาวไป
เมื่อเร็วนี้ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ
กรรมการใหม 3 ทานที ่ไดร ับการเลือกตั ้ง เป น
กรรมการสหกรณฯ เปนครั้งแรก คือ คุณพีระภัทร
ลอยละลิ ่ว คุณพงษศักดิ ์ คงมี และคุณศรีประภา
แสงสวาง ###๙๙๙### คุณพยุงศักดิ์ เวชโช ฝาก
ขอบคุณสมาชิกสหกรณฯ ทุกทานที ่ไดร วมกัน
บริจาคเงินสมทบการทอดผาปาสามัคคีของ มูลนิธิ
สหภาพแรงงานไทยเรยอน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธที่
ผานมาครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ
คุณอัคริศ คุณนนทรีย  เกษจันทร ที่กําลังจะมีลูกคน

ที่สองในเวลาไมกี่เดือนขางหนาครับ ###๙๙๙###
เงียบหายไปนานเลย สําหรับสมาชิกสหกรณฯ สอง
ทาน คือ คุณธนเสฎฐ เสียงสนั่นกุลชา และ คุณชัย
รัช ศิร ิพจนานนท ไมทราบวาเปนอยางไรบาง
วางๆ แวะมาเยี ่ยมกันบางนะค รับ ###๙๙๙###
ขอขอบคุณ คุณจุติพร พงษา คุณนิติกาญจน นิ ่ม
นอย คุณจิราวรรณ คงพืช คุณเกรียงศักดิ์ ประสาท
สุข คุณสารอฝส บิลละเตะ และสมาชิกทานอื่นๆ
รวม 37 ทาน ที ่ไดทําการเพิ ่มคาหุนรายเดือนกับ
สหกรณ เมื่อตนปที ่ผานมาครับ ###๙๙๙### มี
โครงการจะปลูกบานเชาเพิ่มขึ้นและทํารานเกมส
ก็ขอใหสิ ่งที ่ คุณธนกร ชินะตังกูร คิดไวประสบ
ความสํา เร ็จด วยด ีเป นกําล ังใจให นะคร ับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณวันเฉลิม  เครือ
สาร ที ่ภรรยาคลอดบุตรคนแรกเมื ่อเร ็วๆ นี้ ###
๙๙๙### ไปเที่ยวชายทะเลมาเหมือนกัน ไมทราบ
วา คุณคณิต ชวดตระกูล ไดของอะไรเปนของที่
ระล ึกสําหรับตนเองบางครับ ###๙๙๙### ขอ
แสดงความเสียใจกับ คุณปราณี ดวงผดุง และ
ครอบครัว “ ดวงผุดง” ที่สูญเสีย คุณศักดิ์ชาย ดวง
ผดุง เมื ่อตนเดือนกุมภาพันธที ่ผานมาครับ ###
๙๙๙### ไปเที่ยวบางแสนในชวงวันหยุด ไมทราบ
เกิดอะไรขึ้น คุณวัฒนชัย กลัดสนิท หลงเขาไปใน
สนา ม บ ิน เส ีย เวล า ไ ป ค รึ ่ง ชั ่วโม ง  โช ค ด ีที ่หา
ทางออกเจอ ไมอยางน้ันคงตองเสียคาตั๋วเครื่องบิน
กลับอางทองแนเลย ###๙๙๙### ขอแสดงความ
ยินดีกับ คุณดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาที่การเงินที่
ไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่ประจําของสหกรณฯ
แลวครับ ###๙๙๙### พบกันฉบับหนา ###๙๙๙###
สวัสดีครับ ###๙๙๙###
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ในการประชุมใหญ สามัญประจําป 2555
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 สมาชิกฯ ทานหน่ึงได
เสนอขอใหคณะกรรมการสหกรณฯ ทําการพิจารณา
ยกเลิกเงื่อนไขในการขอกูเงินกูสามัญที่สมาชิกกูตั้งแต
600,000 บาทขึ้นไปน้ัน สมาชิกผูกูตองสมัครเขาเปน
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
สถานประกอบการ (สสอป.) เน่ืองจากเปนการเพิ่ม
ภาระคาใชจายของสมาชิกในการขอกูเงินดังกลาว
แมว าก ารสมัครเปนสมา ชิกสม าคม ฌาปนกิจ
สงเคราะหฯ จะเปนการสรางหลักประกันใหแก
สมาชิกผูค้ําประกันเงินกู ในกรณีที่สมาชิกผูกู เงิน
เสียชีวิต  ทําใหไดเงินสงเคราะห จํานวน 600,000 บาท
มาชําระหน้ีเงินกู ในขณะเดียวกันหากสมาชิกมีหน้ี
คางชําระไมมากหรือสงหน้ีเงินกูหมดแลวในขณะ
เสียชีวิต  คูสมรสและบุตรก็จะมีเงินจํานวนหน่ึงเก็บ
ไวเปนเงินในการดําเนินชีวิตตอไป แตกอนที่คณะ
กรรมการฯ จะรับขอเสนอของสมาชิกในที่ประชุม
ใหญไปพิจารณา คณะกรรมการสหกรณฯ ไดชี้แจง
วา สมาชิกสองทานที่เสียชีวิตกอน วันประชุมใหญ
สมาชิกทานหน่ึงไมไดสมัครเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหฯ ขณะน้ี ทายาทไดถูกฟอง
เพื่อใหชําระหน้ีจํานวนสามแสนกวาบาท ในขณะที่
ส ม า ชิก อี ก ท า นไ ด ส มั ค ร เ ป นส ม า ชิ ก ส ม า ค ม
ฌาปนกิจสงเคราะหฯ เน่ืองจากไดขอกู เงินจาก
สหกรณฯ จํานวน 900,000 บาท  ทายาทไดนําเงิน
สงเคราะหที่ไดจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ
จํานวน 600,000 กวาบาท นําเงินสินไหมทดแทน
การประกันชีวิตกลุมของสหกรณฯ จํานวน 50,000

บาท รวมทั้งเงินไดจากสหภาพแรงงานฯ และบริษัท
มาชําระหน้ีกับสหกรณฯ ทําใหทายาทยังมีเงินเหลือ
จํานวนหน่ึงเก็บไวใชจายในชีวิต  หากสมาชิกไมได
สมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ
สมาชิกที่ค้ําประกันเงินกูใหแกสมาชิกทานน้ีจะตอง
รับภาระหน้ีจากสมาชิกผูกูเงินรวมกันประมาณสาม -
ส่ีแสนดวย

คณะกรรมการสหกรณฯ ชุดที ่ 31 ไดทํา
การประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556
และไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของสมาชิกในที่
ประชุมใหญ ที ่เสนอใหยกเลิก เงื ่อนไขในการ
สมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ
สําหรับสมาชิกที่ทําการขอกูเงินสามัญจากสหกรณ
ฯ ที่ขอกูเงินกูต้ังแต 600,000 บาทขึ้นไป นับแตน้ีไป
ส ม า ช ิก ที ่ข อ กู เ ง ิน กู ส า ม ัญ จ า ก ส ห ก ร ณ  ตั ้ง แ ต
600,000 บาทขึ้นไป จึงไมตองสมัครเขาเปนสมาชิก
สมาคมฯ อีกตอไป

ขณะน้ี สมาชิกสหกรณฯ ไดทําการสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ จํานวน
217 คน ที่ผานมาสมาชิกสหกรณฯ เสียชีวิตมาหลาย
ทาน และเกือบทุกทานไมไดสมัครเปนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ทําใหทายาทไมไดรับ
เงินสงเคราะหศพฯ 600,000 บาท จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหฯ เงินจํานวนน้ีจะเปนทุนในการ
ดํารงชีวิตใหแกทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตไดเปน
อยางมาก จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณฯ ทุกทาน
สมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ เพราะถึงสหกรณฯไมได
บังคับใหทานทํา แต ก็ยังอยากใหทานทํา การสมัคร
เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ เปนการ
สรางหลักประกันใหแกครอบครัวทานอยางแทจริง
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รายงานกิจการประจําเดือน กุมภาพันธ 2556 (MONTHLY REPORTS FEBRUARY 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 - กุมภาพนัธ 2556 Revenues from January - February 2013
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2556 Expenses from January - February 2013
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)
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1,304,409.33

30,000,000.00
19,217,268.39
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276,624,922.26
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28,492,382.21

276,968,110.05
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2,323,357.25
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2,304,022.86
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16ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่ 27 ฉบับที่ 294 ประจาํเดือนมีนาคม 2556

กรรมการฯ รวมการประชมุใหญสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานไทยคารบอนแบล็ค จาํกัด

(1 กุมภาพันธ 2556)

ประธานฯ มอบเงินชวยทําบญุแกภรรยา
นายศักด์ิชาย ดวงผดุง ที่เสียชีวิต 5,000 บาท

(12 กุมภาพันธ 2556)

กรรมการฯ มอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท แก
นางรําพึง เสง่ียมงาม สมาชิกแผนกอัลซิลลาร่ี ผลิต

(15 กุมภาพันธ 2556)

กรรมการฯ มอบเงินชวยทําบญุแกภรรยา
นายพูนศักด์ิ แรงสูงเนิน ที่เสยีชีวิต 5,000 บาท

(22 กุมภาพันธ 2556)

กรรมการฯ รวมการสัมมนากับ
ชมรมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

(23 กุมภาพันธ 2556)

กรรมการฯ รวมงานวันสหกรณแหงชาติ
ประจําป 2556 ที่สาํนักงานสหกรณจังหวัดอางทอง

(26 กุมภาพันธ 2556)


