
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ ชสอ. เป็นผู้แทน ชสอ. มอบทุน 

               วันที�  24  มิถุนายน 2557  นายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ กรรมการ ชสอ. พร้อมกบันายกฤษณชยั  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายสุวัฒน ์  

แกว้เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนาง

เกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ ร่วมกนัเป็น

ผู ้แทน ชสอ. มอบเงินสนับสนุนโครงการของ

โรงเรียนในระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน ประจําปี 

2557 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ-

ไทย จาํกดั จาํนวน 10,000 บาท ให้แก่ นายสมชัย  

สุนทรเมฆินทร์ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา โรงเรียน

เทศบ าลวัดแสนสุ ข ต. บางป ลากด อ. ป่ าโมก                

จ.อ่างทอง เพื�อสนับสนุนโครงการเพาะเห็ดเพื�อ

อาหารกลางวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ จดัเดือนแห่งการสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ 

 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มีมติให้จัด 

“เดือนแห่งการสมคัรสมาชิกใหม่” ในระหว่างวนัที� 

1 - 31 กรกฎาคม 2557 โดยสหกรณ์ฯ จะยกเว้น

ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้สําหรับสมาชิกที�เคย

ลาออกจากสหกรณ์ฯ ไปแล้ว จํานวนกี�ครั� งก็ตาม 

รวมทั�งยกเลิกสิทธิการลาออกครบ 3 ครั� ง ไม่รับเขา้

เป็นสมาชิก ซึ� งปกติหากสมาชิกลาออกครั� งที� 1 แลว้ 

สมคัรใหม่จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 200 บาท 

สมาชิกลาออกครั� งที�  2 แลว้สมคัรใหม่จะต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท และหากสมาชิก

ลาออกครบ 3 ครั� ง สหกรณ์ฯ จะไม่รับสมคัรเขา้เป็น

สมาชิก ทั�งนี�สหกรณ์ฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

จาํนวน 30 บาท เท่ากับสมาชิกใหม่ทั�วไป โดยจะ

ยกเวน้ให้เฉพาะในช่วงเดือนแห่งการสมคัรสมาชิก

ใหม่นี� เท่านั� น สําหรับสมาชิกผู ้ที� สมัครเข้าเป็น

สมาชิกครั� งแรกในช่วง “เดือนแห่งการสมคัรเป็น

สมาชิกใหม่” จะไดรั้บเสื�อแจ็คเก็ตที�ระลึกครบรอบ 

30 ปี ท่านละ 1 ตวั  

 ( อ่านต่อหน้า 3 ) 
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เจาหนาทีส่หกรณออมทรัพยฯ 
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาท่ีการเงิน 

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาท่ีเงินฝาก 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาท่ีธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธกิาร 

บรรณาธิการ              นายสุวัฒน  แกวเฮียง  

กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

 นายวิรัต  ชจูิตต  นายมานะกูล พรรณเรณ ู         

 นายสุทัศน  เอีย่มแสง  นางสาวไขมกุข  จนัทโคตร

 นายพีระภัทร ลอยละล่ิว นางศรีประภา  แสงสวาง

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส      

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกฤษณชยั  สินธุประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายสุวัฒน  แกวเฮียง   รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลขิิต  มีบํารุง   เหรัญญิก 

นายมานะกูล  พรรณเรณู  กรรมการ 

นายวิรัต  ชจูิตต   กรรมการ 

นางละออ  แกวสาระ  กรรมการ 

นายสุทัศน  เอี่ยมแสง  กรรมการ 

นายเสนห  ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์  คงม ี  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข  จันทโคตร  กรรมการ 

นายคนิต  ชวดตระกูล  กรรมการ 

นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

นางศรีประภา  แสงสวาง  กรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 32 (2557) 

  พระมิง่พระแมฟา ของเหลาขาฯประชาไทย 

เฉลมิพระชนมสมัย คูบญุนฤบด ี
 

  ทรงเมตตาอาทร ราษฎรจงึสขุศร ี

เสดจ็ถึงทกุที ่  ถิ่นแรนแคนแดนพนา 
 

  แหลงใดไรทาํกิน ทรงชศิูลปภมูปิญญา 

โลกลวนประจกัษตา ศิลปาชีพวไิล 
 

  รอยกรองกราบเบือ้งบาท อาศริวาท ถวายชยั 

นอมเกลานอมดวงใจ มิ่งแมไทย ทรงพระเจรญิ 

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ 
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สหกรณ์ฯ จัดเดือนแห่งการออม ( ต่อจากหน้า 1) 

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ห ก ร ณ์ ฯ  ไ ด้ มี ม ติ ใ ห้

สหกรณ์ฯ จดั “เดือนแห่งการออมเงิน” ระหว่างวนัที� 

15 - 31 กรกฎาคม 2557 โดยสมาชิกที�ฝากเงินกับ

สหกรณ์ฯ ในช่วง “เดือนแห่งการออมเงิน” จะไดรั้บ

ของที�ระลึกจากสหกรณ์ฯ เช่นเดียวกบัการฝากเงิน

ในช่วงรับเงินโบนัสจากบริษัทฯ ทั�งนี�  มูลค่าของ

ของขวญัที�สมาชิกจะไดรั้บจะขึ�นอยู่กบัจาํนวนเงิน

ฝากของสมาชิกแต่ละท่าน 

กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมประชุมที�สิงห์บุรี 

 วันที�  2 5  มิถุ นา ยน 25 5 7  นา ย ศ รี โพ ธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนายสุทศัน์  

เอี�ยมแสง กรรมการฯ เดินทางไปร่วมการประชุม

ประจาํเดือนมิถุนายน 2557 ของสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานแพนเอเซีย เปเปอร์ไทย จาํกัด ณ     

ที�ทาํการสหกรณ์ฯ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เนื�องจากนาย

ศรีโพธิ�   วายพุกัตร์ เป็นที�ปรึกษาของสหกรณ์ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงนิร่วมโครงการไถ่ชีวติโคกระบือ 

 วันที� 26 มิถุนายน 2557 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินเพื�อร่วมโครงการมอบกรรมสิทธิ� และไถ่ชีวิตโค- 

กระบือ เพื� อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื�องในโอกาส

มหามงคลทรงพระเจริญ พระชนมายุครบ 60 พรรษา 

(2 เมษายน 2558) ให้แก่สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดั

อ่างทอง โดยผ่านสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

จาํนวน 1,000 บาท (หนึ�งพนับาทถว้น) 

กรรมการฯ เข้าร่วมการอบรมกับ สอร. ที�ปทุมธานี 

 วันที�  29 มิถุนายน 2557 นายคนิต  ชวด

ตระกูล และนายพงษศ์กัดิ�   คงมี กรรมการสหกรณ์ฯ 

เดินทางไปร่วมการอบรม เรื�อง “การอ่านงบการเงิน- 

รายงานการเงิน และกฎหมายที�เกี�ยวกบัการบริหาร

สหกรณ์” ณ โรงแรมแมนฮตัตนั จ.ปทุมธานี ซึ� งจัด

โดยสหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยผ์ูใ้ชแ้รงงาน (สอร.) 

 การอบรมมีวตัถุประสงค์เพื�อส่งเสริมให้

กรรมการดําเนินการได้รับความรู้ด้านบัญชีและ

การเงินเบื�อตน้ มีความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการอ่านงบ

การเงิน มีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งในการบริหารสหกรณ์ฯ 

รองประธานฯ ได้รับการเลือกตั� งเป็นเหรัญญิก 

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 

 วัน ที�  29  มิถุน า ยน  2 55 7  นา ยศ รีโ พธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน เดินทางไปร่วม

การประชุมประจํา เ ดือนคณะกรรมการชมร ม

สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ณ ห้อง

ประชุม 301 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จาํกดั ถนนนครอินทร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  

 ที� ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ทํา ก า ร จัด ส ร ร ตํา แ ห น่ ง

คณะกรรมการชมรมฯ ชุดใหม่ โดยทาํการเลือกตั�ง 

นายสมชาย  พิลึก เป็นประธานชมรมฯ นายธนู  

โพธิ� ทอง รองประธานคนที� 1 นายสุรัตน์  จนัทร์วนั-

เพ็ญ รองประธานคนที� 2 นางสาวสมหมาย  สราญ-

จิตร์  รองประธานคนที�  3  นายนิ รันดร  ยิ�มนุ้ย 
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เลขานุการ และนายศรีโพธิ�   วายุพักตร์ เหรัญญิก 

และมีกรรมการอื�นๆ รวม 15 คน ที�ประชุมกาํหนด

วนัประชุมของคณะกรรมการฯ เป็นทุกวนัอาทิตยที์� 

3 ของเดือน ทาํการแต่งตั�ง ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพนัธ์ 

ประธาน ชสอ. เป็นที�ปรึกษาชมรมฯ ร่วมกบับุคคล

อื�นๆ อีกหลายท่าน ฯลฯ 

กร ร มก าร  ชสอ .  ร่ ว มป ร ะชุมค ณะ กร ร มกา ร

ดาํเนินการ และคณะกรรมการต่างๆ รวม 7 ครั� ง 

 ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557 นาย  

ศรีโพธิ�   วายุพักตร์ กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์

อ อ ม ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  จํ า กั ด  แ ล ะ

คณะกรรมการอื�น รวม 1 ครั� ง ดงันี�  คือ 

 วันที�  28 มิถุนายน 2557 เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 42 ครั� งที� 2 (วาระ

พิเศษ) ณ ออโรร่า รีสอร์ท (เขาใหญ่) อ.ปากช่อง        

จ.นครราชสีมา 

 วนัที� 2 กรกฎาคม 2557 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้าน

วิชาการ ชุดที� 42 ครั� งที� 2 ณ หอ้งประชุม 302 ชสอ. 

 วนัที� 3 กรกฎาคม 2557 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

ชุดที� 42 ครั� งที� 2 ณ หอ้งประชุม 302 ชสอ. 

 วันที� 19 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 42 ครั� งที� 3 ณ ห้อง

ประชุม 601 ชสอ. 

 วันที� 24 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้าน

วิชาการ ชุดที�  42 ครั� งที�  3 (วาระพิเศษ) ณ ห้อง

ประชุม 302 ชสอ. 

 วนัที� 25 กรกฎาคม 2557 เขา้ร่วมการประชุม

คณะทาํงานจัดกิจกรรมวนัออมแห่งชาติ ประจาํปี 

2557 ครั� งที� 1 ณ หอ้งประชุม 302 ชสอ.  

 วันที�  31 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ ห้องประชุม 

302 ชสอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพ บิดา - มารดาของ 

สมาชิก 

 วันที�  1  กรกฎาคม 2557  นายกฤษณชัย   

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ�   

วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุวัฒน์   

แกว้เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาว

พรรษพร  แสงประพาฬ เลขานุการ นางสาวไข่มุกข ์ 

จันทโคตร์ นายสุทัศน์  เอี�ยมแสง นายพีระภัทร   

ลอยละลิ�ว กรรมการฯ นางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ นางนาถ  มงคลหวา้ หวัหนา้ฝ่ายทั�วไป และ

นางสาวดวงกมล  แก้วสุกใส เจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ 

เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพมารดา นายสังวาลย ์ 

ปรีชาชาติ สมาชิกแผนกเวอร์คชอพ และ นายเฉลิม  

ปรีชาชาติ สมาชิกแผนกแวร์เฮ้าท์ ที�ว ัดพายทอง            
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อ. ป่ า โ มก จ . อ่า งทอ ง  แล ะช่วย เ งินทํา บุญคน           

ละ 500 บาท 

วันที�  25 กรกฎาคม 2557 นายกฤษณชัย         

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายวิรัต  ชูจิตต ์

นายสุทศัน์  เอี�ยมแสง กรรมการฯ และนางเกษมศรี  

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเป้นเจา้ภาพสวดศพ

บิดานายวิรัช  นิตยธี์รานนท ์สมาชิกแผนกพน้สภาพ

การเป็นพนักงาน ที�ว ัดหนองพะอง ต.สวนหลวง        

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และช่วยเงินทําบุญ 

500 บาท  

กร ร มก ารฯ  เ จ้ า หน้ าที� ฯ  ร่ว มการ สัมน น ากับ           

สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ที�กรุงเทพฯ 

 วันที� 5 - 6 กรกฎาคม 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นางสาวพรรษ-

พร  แสงประพาฬ เลขานุการ และนางนาถ  มงคล-

หวา้ หัวหน้าฝ่ายทั�วไป เดินทางไปร่วมการสัมมนา

ทางวิชาการ ประจาํปี 2557 ของสหกรร์ออมทรัพย-์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จาํกดั ณ โรงแรมมิราเคิล- 

แกรนด์ คอนเวนชั�น กรุงเทพฯ โดยมีหวัขอ้บรรยาย

รวม 3 เรื� อง ได้แก่ เรื� อง “สวสัดิการที�สหกรณ์จัด

ให้แก่สมาชิก”  เ รื� อง “การบริหาร เ งินทุนของ

สหกรณ์ยุคใหม่” และเรื� อง “กระบวนการติดตาม

หนี� สินของสหกรณ์” 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงนิร่วมทอดผ้าป่า และกฐิน 2 ราย 

เป็นเงนิ 1,000 บาท 

 วันที� 4 กรกฎาคม 2557 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินร่วมทอดผา้ป่าและกฐิน 2 ราย คือ 

- ร่วมทอดผา้ป่ามหากุศลเพื�อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการกับมูลนิธิเพื�อคนพิการ ซึ� งจะทําการ

ทอดผา้ป่าในวนัที�  31 กรกฎาคม 2557 ณ วดับวร-

นิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เป็นเงิน 500 บาท 

- ร่วมทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออม-

ทรัพย์โรงพยาบาลราชวิ ถี  จํากัด ซึ� งจะทําการ

ทอดกฐินสามคัคี ณ วดั กระบกเตี� ย และโรงเรียน

บา้นท่ากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา ในวนัที� 19 ตุลาคม

2557 เป็นเงิน 500 บาท 

กรรมการสหกรณ์ฯ เยี�ยมไข้สมาชิกป่วย 3 ราย 

 วั น ที�  2 6  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 7  น า ง ล ะ อ อ             

แกว้สาระ นายสุทศัน์  เอี�ยมแสง และนายพีระภทัร  

ลอยละลิ�ว กรรมการฯ เดินทางไปเยี�ยมไขน้ายสุทิน  

ป่ า พ ฤกษ า  ส ม า ชิ กแ ผ น กวิ ส โ คส  ซ่ อม บํา รุ ง 

เนื�องจากป่วยเป็นกระดูกทบัเส้น ที�บา้นพกั อ.ผกัไห่             

จ.พระนครศรีอยธุยา 

 วันที�  1  กรกฎาคม 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายสุวัฒน ์  

แกว้เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายลิขิต  

มีบํา รุง  เห รัญญิก และนาย สุ ทัศน์   เ อี� ยมแส ง 

กรรมการ เดินทางไปเยี�ยมไข้นางสาวนงค์ลกัษณ์       

มีความดี สมาชิกแผนกบริหาร (สโตร์) เนื�องจาก

ป่วยเยื�อตาอกัเสบ ณ หอพกั บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั 

(มหาชน) 
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วัน ที�  4  กร ก ฎ า ค ม 25 5 7  น า ย ศ รี โพ ธิ�   

วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุทัศน์  

เอี�ยมแสง กรรมการฯ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก

ผู ้จัดการ เดินทางไปเยี�ยมไข้นายจําเลียง  ศิลป์-

ประดิษฐ์ สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน 

เนื�องจากป่วยตาอกัเสบมองไม่เห็น ณ บา้นพกับา้น- 

ระดาํ ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง  

 อนึ�ง ในการเดินทางไปเยี�ยมไขส้มาชิกป่วย 

สหกรณ์ฯ ซื�อของเยี�ยมไขม้อบให ้คนละ 300 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที�  ร่วมงาน “กระทรวง

เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ร่ ว ม ใ จ  คื น ค ว า ม สุ ข ใ ห้

ประชาชน” 

 วันที�  12 กรกฎาคม 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ�   

วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุทัศน์  

เอี�ยมแสง กรรมการฯ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเร-

ยอน จํากัด เข้า ร่วมงาน “กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขให้ประชาชน” ณ 

บริเวณหน้าที�ทําการสหกรณ์ผูเ้ลี� ยงและค้าสัตว์

อ่างทอง จาํกดั อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมีนายนลิน  

ตั�งประสิทธิ�  รองผูว้่าราชการจังหวดัอ่างทอง เป็น

ประธานพิธีเปิดงาน ในงานมีการแสดงนิทรรศการ

ของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การ

จาํหน่ายสินคา้ราคายุติธรรม มีคุณภาพจากสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรทั�งนี� มีสมาชิกสหกรณ์ ขา้ราชการ 

และประชาชนทั�วไปมาร่วมงานเป็นจาํนวนมาก 

เลขานุการ และผู้จัดการ ร่วมประชุมประจําเดือน

ชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

 วันที� 17 กรกฎาคม 2557 นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ และนางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผูจ้ัดการ เข้าร่วมการประชุมประจําเดือน

กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนายวนัชาติ  แสงรื�น กรรมการ

ชมรมฯ ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม 

 ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม - 

คณะกรรมการชมรมฯ ครั� งที�  8/2557 ว ันที�  17 

มิถุนายน 2557 มีมติรับรองรายรับ-รายจ่ายชมรมฯ 

ประจาํเดือนมิถุนายน 2557 โดยมีเงินคงเหลือยกมา

จากเดือนพฤษภาคม 2557 จาํนวน 69,385.56 บาท มี

รายรับ 724.64 บาท รายจ่าย 6,128 บาท และเงิน

คงเหลื อยกไป เ ดือนก รก ฎาคม 25 57  จํา นว น 

63,982.20 บาท ติดตามผลการประชุมครั� งก่อน 2 

เรื�อง คือ เรื�องการอบรมกรรมการฯ และเจา้หน้าที�

สหกรณ์ฯ ในวนัที� 22 กรกฎาคม 2557 มีผูแ้จง้ชื�อเขา้

ร่วมการอบรม 60 คน การจําหน่ายเสื� อชมรมฯ 

สามารถจาํหน่ายได ้235 ตวั รับทราบการเชื�อมโยง

ธุรกิจระหว่างสหกรณ สมาชิกชมรมฯ และรับทราบ

เรื�องที�สาํนกังานสหกรณงัหวดัอ่างทองแจง้ใหท้ราบ 

กรรมการ และเจ้าหน้าที� เยี�ยมไข้ 

นายจาํเรียง  ศิลป์ประดิษฐ์ 
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ร อ ง ป ร ะ ธ า น ฝ่ า ย ก า ร เ งิ น ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

คณะอนุกรรมการกาํกบัและขับเคลื�อนวาระแห่งชาต ิ

 วันที�  17  กรกฎาคม 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน ในฐานะผูแ้ทน 

ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะอนุกรรมการกาํกบัและขบัเคลื�อนวาระแห่งชาติ

ด้านการสหกรณ์ระดับจังหวดั ณ ณ ห้องประชุม

วิเศษชยัชาญ ศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง  

 ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั� ง นี�  ที� ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ

รับทราบผลการดาํเนินงานของส่วนราชการในเรื�อง

การขบัเคลื�อนวาระแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่ 

รองประธานฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 

 วันที�  20  กรกฎาคม 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และเหรัญญิก

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพ์ย์ในสถานประกอบการ 

เดินทางไปร่วมการประชุมประจาํเดือนกรกฎาคม 

2557 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพยใ์น

สถานประกอบการ ที�ร้านอาหารอ่าวบางปู อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ โดยมีนายสมหมาย  พิลึก ประธาน

ชมรมฯ ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม และมีกรรม- 

การเขา้ร่วมการประชุม 11 ท่าน และผูส้ังเกตุการณ์

การประชุม 2 ท่าน 

 ที�ประชุมมีมติให้ทําการแก้ไขข้อบังคับ

ชมรมฯ ในการประชุมครั� งต่อไป มีมติให้กรรมการฯ 

แต่ละคนหาสมาชิกชมรมฯ เพิ�มขึ� นอย่างน้อย 2 

สหกรณ์ฯ กาํหนดแผนงานของชมรมฯ แต่งตั� งผูมี้

อาํนาจฝาก - ถอน ของชมรมฯ โดยใหฝ้ากเงินชมรม

กบัสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน 

จํากัด มีมติจัดกิจกรรมชมรมฯโดยการร่วมกัน

จ่ายเงินค่าลงทะเบียน กาํหนดวนัประชุมครั� งต่อไป

ในวนัที� 24 สิงหาคม 2557 ณ ที�ทาํการสหกรณ์ออม-

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั จ.อ่างทอง 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที�ร่วมการอบรมกับชมรม

สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

 วันที�  22  กรกฏาคม 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นางสาวพรรษ-

พร  แสงประพาฬ เลขานุการ นายวิรัต  ชูจิตต ์

นางสาวไข่มุกข ์ จนัทโคตร์ กรรมการฯ นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และ นางสาวฐิติพร  ควรบาํเรอ 

เจ้าห น้า ที� เ งินฝาก  เ ดิ นท า งไปร่วมการ อบ ร ม

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที�สหกรณ์สมาชิก

ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เรื� อง “การเตรียม

ความพร้อมของสหกรณ์เพื�อเขา้สู่ AEC ปี 2558” ณ 

หอ้งประชุมชั�น 3 สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

ซึ� งจัดโดย ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และมี

ผู ้เข ้า ร่วมการอบรม 55 คน โดยมีนายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ ประธานชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
กรรมการฯ เจา้หน้าที �สหกรณ์ฯ เขา้รว่มการอบรมกบั

ชมรมสหกรณ์จงัหวดัอา่งทอง 
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การอบรมมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผูเ้ขา้ร่วม -

การอบรมไดมี้ความรู้  ความเขา้ใจในเรื�องหลกัการ 

อุดมการณ์ และ วิธีการสหกรณ์ เพื�อให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในเรื� อง บทบาท หน้าที�ของกรรมการ

และเจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯ เพื�อให้มีความรู้ความเขา้ใน

เรื� องการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์เพื�อเข้าสู่ 

AEC ปี 2558 และเพื�อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีระหวา่งกรรมการและเจา้หนา้ที�สหกรณ์สมาชิก

ชมรมฯ 

หัวข้อการอบรมได้แก่ เ รื� อง “หลักการ 

อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ฯ” และเรื� อง “การ

เตรียมความพร้อมของสหกรณ์เพื�อ เข้า สู่  AEC          

ปี 2558”  บรรยายโดย นางสาวณัฐชาภรณ์ เฉลยถิ�น 

สํานักงานเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที� 13 จ. ชัยนาท 

และ เรื� อง “ บทบาท หน้าที�ของกรรมการและ

เจา้หนา้ที�สหกรณ์ ” บรรยายโดย นายณฐัศิษฐ ์ ตนัติ-

สันติสม  ผู ้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ.  

 ทั�งนี � สหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทย-   

เรยอน จํากัด ได้ส่งกรรมการฯ และเจ้าหน้าที�ฯ          

เข้าร่วมการอบรมด้วย จาํนวน 4 คน 

กรรมการฯ และผู้จดัการร่วมงาน “ประกาศผลความ

น่าเชื�อถือของ ชสอ.” 

 วนัที� 29 กรกฎาคม 2557 นายศรีโพธิ�   

วายพุกัตร์ กรรมการ ชสอ. นายวิรัต ชูจิตต ์กรรมการ 

และ นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมงาน

แถลงข่าว “งานประกาศผลอนัดับความน่าเชื�อถือ

ของ ชสอ.”  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั�น  

ถนนวิภาวดีรั งสิต กรุงเทพฯ ซึ� งจัดโดยชุมนุม 

ส ห ก ร ณ์ ออ ม ท รั พ ย์แ ห่ งป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  จํา กัด              

การจัดงานมีวตัถุประสงค์เพื�อให้สหกรณ์สมาชิก

และผูล้งทุนใน ชสอ. รวมทั�งสาธารณชนไดท้ราบถึง

อนัดับความน่าเชื�อถือของ ชสอ. เพื�อให้ทราบถึง

ระบบการบริหารจดัการของ ชสอ. เพื�อให้มีความ

เชื�อมั�นศรัทธาต่อ ชสอ. และระบบสหกรณ์ออม-

ทรัพยโ์ดยรวม และเพื�อใหท้ราบถึงความสาํคญัและ

กรอบการพิจารณากาํหนดอนัดับเครดิตสหกรณ์-

ออมทรัพย ์ 

 สาํหรับผลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

ซึ� ง ชสอ. มอบหมายใหบ้ริษทั ทริสเรตติ�ง จาํกดั เป็น

ผูจ้ดัอนัดบันั�น ปรากฏว่า ชสอ. ไดรั้บการจดัอนัดบั

ในระดบั A- stable ซึ� งถือว่าเป็นอนัดบัในเกณฑที์�ดี

ที�นกัลงทุนสามารถลงทุนได ้

กรรมการ ชสอ. ร่วมประชุมและดูสถานที�จัดงานวัน

ออมแห่งชาต ิประจําปี 2557 ที�สุพรรษบรีุ 

 วันที�  30  กรกฎาคม 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพักตร์  กรรมการชสอ. เดินทางไปร่วมการ

ประชุม และสํารวจสถานที�จดังานวนัออมแห่งชาติ

ประจาํปี 2557 ของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั ณ ที�ทาํการสหกรณ์ออมทรัพย ์–

ครูสุพรรณบุรี จาํกดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยเป็น

การประชุมร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการฯ และ

เจา้หนา้ที� ชสอ. กบัคณะกรรมการชมรมสหกรณ์-

ออมทรั พย์ภา คตะ วัน ตก แ ละค ณะก ร รมกา ร 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุพรรณบุรี จาํกดั หลงัเลิก

ประชุมได้เดินทางไปสํารวจเส้นทางสําหรับการ 

เดินรณรงค์ ซึ� งสถานที�จดัการสัมมนาทางวิชาการ 

ในภาคบ่าย และสถานที�จัดงานเลี� ยงสังสรรค์ภาค

กลางคืน  
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 วัน ที�  2 2  สิ ง ห า ค ม ข อ ง ทุ ก ปี  เ ป็ น วัน

ครบรอบการจัดตั� งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ-

แรงงานไทยเรยอน จํากัด สําหรับ ปี  พ. ศ. 2557 

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ของพวกเรา จะมีอายุครบ 31 ปี

ของการจดัตั�งสหกรณ์ฯ ซึ�งถือเป็น 31 ปี แห่งความ

เข้มแข็งและมั�นคงของสหกรณ์อย่างแท้จริง เพราะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ของเราได้ผ่านวิกฤติการณ์ที�

สําคัญซึ� ง เ กิดจากการนัดหยุดงานของสมาชิก

สหภาพแรงงานไทยเรยอน ซึ� งส่วนใหญ่เป็นสมาชิก

สหกรณ์ฯ ดว้ยเช่นกนั ในระหว่างวนัที� 18 กนัยายน 

2556 - วนัที� 20 มกราคม 2557 เป็นการนัดหยุดงาน

ที�ยาวนานถึง 4  เดือนเต็ม การนัดหยุดงานดงักล่าว

ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ 

เป็นอย่างมาก เนื� องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไม่

สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน เงินตน้เงินกู ้

ดอกเบี� ยและเงินฝากรายเดือนจากสมาชิกส่วนใหญ่

ไดเ้ลย ยกเว้นสมาชิกจาํนวนหนึ� งซึ� งไม่ไดเ้ข้าร่วม

การนดัหยุดงานกบัสหภาพแรงงานฯ นอกจากไม่ได้

ค่าหุ้น เงินตน้เงินกูแ้ละดอกเบี� ยเงินกู้ และเงินฝาก

รายเดือนของสมาชิกแลว้  สมาชิกสหกรณ์ฯ จาํนวน

หนึ� งไดล้าออกจากการเป็นสมาชิกเพื�อขอคืนเงินค่า

หุ้น และถอนเงินฝากที�มีอยู่ออกไปดว้ย ซึ� งรวมทั�ง

สมาชิกบางส่วนที�แมจ้ะไม่ไดล้าออกจากสหกรณ์ฯ 

แต่ก็มาขอกู้เงินโดยใช้หุ้นคํ� าประกันออกไป และ

ถอนเงินฝากออกไปดว้ย ช่วงเวลาที�สมาชิกมาถอน

หุน้ ถอนเงินฝากหรือกูหุ้้นออกไปจากสหกรณ์ เป็น

เงินประมาณ 100 ล้านบาทนั� น สหกรณ์ฯ ทําการ

จ่ายเงนิให้แก่สมาชิกทุกคนโดยไม่มีการผลดัผ่อนแต่ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ย่ างไร  ทั� งนี�  เพราะสหกรณ์ฯ  ได้นํา เ งินของ 

สหกร ณ์ฯ ใน ส่ วน ที� เห ลือจ ากกา รให้ส มา ชิก 

สหกรณ์ฯ กู้แลว้นาํไปฝากและนําไปให้สหกรณ์ฯ 

ต่าง ๆ กู้ยืมเป็นเงินประมาณ 130 ล้านบาท  เมื�อ

สหกรณ์ฯ เกิดวิกฤติทางการเงินจากการขอถอนเงิน

หรือขอคืนค่าหุน้จากสมาชิก สหกรณ์ฯ ไดข้อความ

ร่วมมือกบัสหกรณ์ฯ ต่างๆ เพื�อขอคืนเงินกูแ้ละขอ

ถอนเงินฝากคืน  ซึ� งก็ได้รับความร่วมมือจากทุก

สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี  ทําให้สหกรณ์ฯ ไม่ขาดสภาพ

คล่อง และมีเงินจ่ายให้แก่สมาชิกที�ขอถอนเงินฝาก

หรือถอนหุ้นได้ตลอดเวลาในช่วงของการนัดหยุด

งานที�ผ่านมา  นี�จึงเป็นเหตุผลสาํคญัที�ทาํใหเ้รากล่าว    

ได้ว่า ปีนี� เป็นปีแห่งความเข้มแข็งและมั�นคงของ

สหกรณ์ออมทรัพยข์องเราอยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

 

 

 

 

 เราคงต้องขอบคุณคณะกรรมการและ

สมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอนที� เข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2525 ของสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน เมื�อวนัที� 28 มกราคม 2526 ที�

ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหภาพแรงงานฯ 

จัดตั�งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ�นมา และไดมี้การขอความ

ร่วมมือกบับริษทัใหค้วามช่วยเหลือในการหักเงินค่า

หุน้ เงินกู ้ และดอกเบี� ยจากพนกังานที�เป็นสมาชิกที�

จดัตั�งขึ�น โดยนาย ที. เซตูม้าดาวนั  ประธานบริษทั
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ไดมี้หนงัสือตอบรับที�จะหกัเงินส่งใหแ้ก่สหกรณ์ใน

วนัที� 20 เมษายน 2526 และสหภาพแรงงานฯ ไดท้าํ

หนังสือถึงสหกรณ์จงัหวดัในวนัที� 26 เมษายน 2526 

เพื�อให้จดัส่งเจา้หนา้ที�มาดาํเนินการจดัตั�งสหกรณ์-

ออมทรัพยใ์ห ้ ต่อมาในวนัที� 9 สิงหาคม 2526 ไดมี้

การประชุมใหญ่พนักงานผูซึ้� งจะเป็นสมาชิกและ

ร่วมดําเนินการจัดตั� งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั ขึ�นโดยมีสมาชิกเขา้ร่วม

ลงชื�อแจง้ความจาํนงคจ์ะเป็นสมาชิกสหกรณ์จาํนวน 

116 คน และร่วมถือหุ้นจาํนวน 28,150 บาท ที�

ประชุมไดมี้มติเลือกตั�คณะกรรมการผูก่้อตั�งสหกรณ์

จาํนวน 12 คน ซึ� งประกอบดว้ย นายวิรัช นิตย์ธีรา-

นนท์ นายศรีโพธิ�  วายุพักตร์ นายศรายุทธ  ยะนา 

นายสมศักดิ� ศรีวิไล นางสาวเมตตา แต่งเครือมาศ 

นางสาวทรงขวัญ หาญคุณากุล นายอนันต์ ทาอุบล  

นางวิภาวรรณ นิตย์ธีรานนท์ นางนิลวรรณ สุกะระ 

นายอารีย์ กระจายแสง นายมานะกูล พรรณเรณู และ

น า ย นิ มิ ต ร  ม ณี เ จ ริ ญ โ ด ย ไ ด้ เ ลื อ ก ตั� ง ใ ห ้

นายศรีโพธิ�  วายุพกัตร์ ดาํรงตาํแหน่งคณะผูก่้อตั�ง

สหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อ มา ก ร มส่ ง เ ส ริ มส ห ก ร ณ์ ไ ด้ ทํ า กา ร

ประกาศจดทะเบียน “สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จํากดั” เป็นสหกรณ์ประเภทออม

ทรัพย์หมายเลขทะเบียนสหกรณ์ที�  กพธ.73/2526 

หมายเลขขอ้บงัคบัที� กพธ.73/2526 ตั�งแต่วันที� 22 

สิงหาคม 2526 นบัตั�งแต่วนัที�ไดร้ับการจดทะเบียน

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ เป็นตน้มาสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

แห่งนี�  ไดท้าํหน้าที�เป็นสถาบนัการเงินของคนงาน

ไทยเรยอนอย่างต่อเนื�องและยาวนานมาจนถึง 31 ปี

แลว้ และไดส้ร้างความมั�นคงทางดา้นการเงินให้แก่

สมาชิกเป็นจาํนวนมาก สมาชิกสามารถออมเงินโดย

การถือหุ้นตามเกณฑ์ที�สหกรณ์ฯ กําหนด และ

สมาชิกจาํนวนมากที�ถือหุน้รายเดือนสูงกว่าเกณฑที์�

สหกรณ์ฯ กาํหนดเป็นจาํนวนมาก ทาํให้สมาชิกมี

เงินค่าหุ้นหลายแสนบาทหรือเป็นลา้นบาทสําหรับ

สมาชิกบางท่านในวนัที� เกษียณจากการทํางานใน

บริษทั 

 สําหรับสมาชิกที�มีภาระทางด้านการเงิน 

เนื�องจากมีค่าจา้งไม่สูงนกั หรือตอ้งทาํงานเพียงคน

เดียว มี ลูกหลายคน และจํา เ ป็นต้องกู้เ งินจาก

สหกรณ์ไปใชจ่้ายในครอบครัว สหกรณ์ฯ ก็ใหเ้งินกู้

จาํนวนที�สูงเพียงพอกับการชําระหนี� สินภายนอก 

หรือเพียงพอต่อการใชจ่้ายในการซื�อสิ�งของที�จาํเป็น

ต่อการดาํรงชีพ ไม่ว่าจะเป็นการซื�อบา้นพร้อมที�ดิน 

การซื�อรถยนต ์เครื�องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิค

ต่างๆ ตลอดจนการส่งให้ลูกเรียนจนจบระดับ

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  

 31 ปี แห่งความเขม้แขง็ และมั�นคงที�ผ่านมา 

และในอนาคตขา้งหน้า สหกรณ์จะสร้างชีวิต และ

คว ามเป็นอยู่ ที� ดี ใ ห้แ ก่ ทุกคน อย่าง เ ท่า เทียมกัน     

ตราบนานเท่านาน ภายใตห้ลกัการ และอุดมการณ์

สหกรณ์ 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบับประจาํ 

เดือนสิงหาคม 2557 มาพบกับ ท่านสมาชิก และ 

ท่านผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ  

  ขอแสดงความยินดีกบั คุณชลธิชา  กิ�งไทร 

เนื�องในโอกาสวนัครบรอบ 5 ปีของการแต่งงาน

ครับ ###๙๙๙### ทาํบุญขึ�นบา้นใหม่เรียบร้อยแลว้ 

สาํหรับ คุณศิริขวญั  ป่าพฤกษา งานนี� มีเพื�อน ๆ ชาว

หอ้งแลปไปร่วมงานกนัเป็นจาํนวนมาก ###๙๙๙###  

ทาํปลาร้าสับไปถวายพระในงานทาํบุญขึ�นบา้นใหม่

คุณศิริขวญั หลงัเสร็จพิธี คุณอุบล นิลทคช ยงัมีนํ� าใจ

ใส่ถุงแจกเพื�อนๆ ไปทานที�บา้นอีกครับ ###๙๙๙###  

ทาํการถมที�ใตถุ้นบา้นและยกบ้านให้สูงขึ�นเท่ากับ

ถนนหน้าบ้านเกือบเสร็จแล้ว คุณวิ รัต  คุณสุนี        

ชูจติต์ เสียค่าใชจ่้ายไปลา้นกว่าบาทพอกบัสร้างบา้น

ใหม่หลงัหนึ�งเลยครับ ###๙๙๙### เดินทางไปเที�ยว

อํา เภอสังขละมาแล้ว คุณเฉลิมศรี  กลั�นฉอ้อน 

ประทับใจมาก บอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปอีกครั� ง 

###๙๙๙### ใชเ้วลาว่างทาํกระเป๋าขายส่งหลงัจากที�

เ รี ยน มา จ า กอา จา รย์ ที� มา สอ นให้ ที� สห กร ณ์ ฯ         

คุณพรพรรณ  อ้นไชยะ บอกว่าทําขายไม่ทันเลย 

แ บ่ ง ม า ใ ห้ เ พื� อ น ร่ ว ม รุ่ น ช่ ว ย ทํา ใ ห้ก็ ไ ด้ค รั บ           

###๙๙๙### เพราะหลานชายได้งานใหม่ที�พระ

ประแดง ป้าออ้ย คุณอัชณา วายุพักตร์ จึงเป็นธุระ

ขนของไปส่งหลานชายถึงหอพัก เป็นป้าที�ใจดี        

จริง ๆ ครับ  ##๙๙๙### กลบัมาทาํงานแลว้ หลงัจาก

ที�ผ่าตัดมา ขอให้สุขภาพของ คุณสวรรค์  ยุวัฒนา 

แขง็แรงเป็นปกติโดยเร็วนะครับ ###๙๙๙### ปฏิบติั

หน้าที� อบต. บา้นอิฐมาเป็นเวลาปีกว่าแลว้ สําหรับ 

คุณจักรพันธ์  ตวงลาภ ถา้มีโอกาสก็มาสมคัรเป็น

กร รมกา รสห ก รณ์ ฯ  บ้างนะครับ ###๙๙๙###           

พานกักีฬาเปตองไปคดัเลือกตวัเพื�อเป็นตวัแทนภาค

ไปแข่งขันระดับประเทศ ได้ข่าวว่าลูกทีมของ       

คุณสายัณห์  แย้มมนัส ประสบความสําเร็จหลาย

ท่าน ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ###๙๙๙###             

ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรม คุณมยุรี ณ-    

รังศิลป์  จัดโครงการพัฒนาและเพิ�มทักษะด้าน

ภาษาองักฤษให้แก่บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน

ในเดือนสิงหาคม จัดให้ไทยเรยอนสักรุ่นได้ไหม

ครับ คุณติ�ม 

ข อ แ ส ด ง ค ว า ม เ สี ย ใ จ กั บ  คุ ณ ธ ง ชั ย             

ดิสสละ และ คุณวิรัช  นิตย์ธีรานนท์  ที�สูญเสียบิดา

ไปเมื�อปลายเดือนกรกฎาคมที�ผ่านมาในเวลาที�

ใกล้ เ คี ย ง กัน ครั บ   ###๙ ๙ ๙ ###  เ ช่ น เ ดี ย ว กัน          

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณยุทธนา ช่างคิด  ที�

สูญเสียน้องสาว และ คุณวรวิทย์  คําสะอาด ที�

สูญเสียภรรยา ไปเมื�อเร็วนี�  ###๙๙๙###  ขอขอบคุณ 

คุณพงษ์สว่าง  สีแก้วสิ�ว ที�นําบุตรทั�งสามคน และ 

คุณจีระวัฒน์ ฉัตรแหลม ที�นํามารดามาสมคัรเข้า

เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์เมื�อเร็ว ๆ นี�  ครับ ###

๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกบั คุณวีระยุทธ  ดวง-

แก้ว สมาชิกโรงงานหนองแคที�ทาํการซื�อบา้นใหม่

เป็นของตนเองแลว้ครับ  ###๙๙๙###  ขอขอบคุณ 

คุณจรูญ  ชมบุหรั�น ที�สมคัรเป็นสมาชิก สมาคม-

ฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอป. ในเดือนกรกฎาคมที�

ผ่านมา ###๙๙๙### คุณกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ� 

ฝากขอบคุณสมาชิกที�นําบุคคลในครอบครัวมา

สมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. ในเดือนกรกฎาคมถึง 

13 ท่านครับ  ###๙๙๙### เช่นเดียวกนั ขอขอบคุณ 
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คุณชูชีพ  ดัดผดุง ไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคม-

ฌาปกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. เป็นสมาคมฯ ที�สอง

แล้วครับ  ###๙๙๙### ทําหน้าที�ผู ้ช่วยกรรมการ

ผู ้จัดการสหกรณ์บริการฯ (ปั�มนํ� ามัน) ได้อย่าง

เขม้แข็ง สําหรับ คุณพรชัย  แก้วสาระ สมาชิกฝาก

ชมมาครับ ##๙๙๙###  ขอแสดงความยินดีกบั คุณ

กิจจาธร  มะลิทอง ที�ภรรยาคลอดบุตรไปเมื�อเร็ว ๆ 

นี�ครับ  ###๙๙๙###  ขอขอบคุณสมาชิกหลายท่านที�

ไดท้าํการเพิ�มค่าหุ้นรายเดือนกบั สหกรณ์ฯ เช่น คุณ

สาธิต ลํายอง  คุณสมศักดิ�   ทับไทย คุณธนากร              

บุ ญ ก ร ะ จ่ า ง  คุ ณ ส า ม า ร ถ   ไ ท ย เ ด ช  คุ ณ ม นู         

เจริญทรัพย์ และอีกหลายท่านที�ไม่ไดเ้อ่ยนามครับ 

ข อ ใ ห้ ทุ ก ท่ า น มี หุ้ น ใ ก ล้ห ลัก ล้ า น บ า ท ต อ น

เกษียณอายคุรับ 

จดังานแต่งงานให้กับลูกไปเรียบร้อยแล้ว 

ขอแสดงความยินดีกบั คุณสุนทร  เกตุนาค ดว้ยครับ 

ขอให้ไดอุ้ม้หลานโดยเร็วครับ ###๙๙๙### วิ�งออก

กาํลงักายทุกวนั สาํหรับ คุณพินิจ  พรพิริยกุล ขอให้

สุขภาพแข็งแรงนะครับ  ###๙๙๙###  มีเฟสบุ๊คกบั

เขาแลว้เหมือนกนั สําหรับ คุณปานแก้ว บุญสํารวย 

ไดข่้าววา่สามีแอบมากระซิบบอกกบัเพื�อนว่า ตอนนี�

ภรรยาไม่ค่อยคุยด้วย เพราะมวัแต่เล่นเฟสบุ๊คใน

โทรศัพท์ ###๙๙๙### กิจการปลูกอ้อยขาย         

ของคุณกฤษณะ โมกขศักดิ�  กําลังดาํเนินไปด้วยดี 

ตอนนี� ขยายแปลงปลูกเพิ�มขึ�นพร้อมกบัจา้งคนงาน

ช่ ว ยง า น  1  ค น  ขอ แ ส ด งค ว า ม ยิ น ดี ด้วย ค รับ          

###๙๙ ๙### นอกจ ากทํา งา นโรงงา นแล้ว  คุ ณ

สมพงษ์  ไตรนทีพิทักษ์ ยงัประกอบอาชีพเสริมอีก

ดว้ย แมจ้ะมีสมหวงับา้ง ผิดหวงับา้งก็อย่าทอ้ถอยนะ

ค รั บ  เ ป็ น กํา ลัง ใ จ ใ ห้ เ ส ม อ ค รั บ  ###๙ ๙ ๙ ###  

นอ้งชายเปิดร้านขายก๋วยเตี�ยว ชื�อร้าน “ ก๋วยเตี�ยว 20 

บ า ท ” อ ยู่ ต ร ง ข้า ม กับโ ร ง เ รี ย น ส ต รี อ่ า ง ท อ ง           

คุณจงรักษ์ มาลัยหอม ฝากเพื�อนๆ ไปช่วยกัน

อุดห นุน ด้ว ย ครั บ  ###๙ ๙๙ ###  มี เฟ ส บุ๊ ค แล้ว 

สาํหรับ คุณสุชิน  ชิดชอบ ก็ขอเชิญเพื�อนสมาชิกไป

สมัครเป็นเพื�อนกันได้ครับ ###๙๙๙### ใกล้เวลา

เดินทางไปเที�ยวเกาหลีแลว้ โดยจะเป็นการเดินทาง

ไปต่างประเทศครั� งแรกของ คุณดวงพร  คุณยงยุทธ 

หิรัญศุภโชติ และ คุณบุญลือ  จันทร์พลา คิดว่าทั� ง

สามท่านพร้อมแลว้นะครับ  ###๙๙๙###  ยา้ยไป

ทํา ง า น อ ยู่ ที� โ ร ง ง า น ห น อ ง แ ค แ ล้ว  สํ า ห รั บ             

คุณวันเฉลิม  เครือสาร พี� ๆ น้อง ๆ ที�อ่างทองฝาก

ความคิดถึงมา ว่าง ๆ ก็แวะเวียนไปเยี�ยมกนับา้งนะ

ครับ ###๙๙๙###   

ประกอบอาชีพใหม่ โดยทําการขายตุ๊กตา

มือสอง คุณภาพดี เพื�อนสมาชิกท่านใด ตอ้งการซื�อ

ตุ๊กตาให้ลูกหลาน ติดต่อไดที้� คุณพรชนก นิ�มนวล 

###๙๙๙###  เงียบหายไปนานไม่ค่อยมาสหกรณ์ฯ 

บ่ อ ย  ๆ  เ ห มื อ น ก่ อ น  สํ า ห รั บ  คุ ณ พ ยุ ง ศั ก ดิ�            

คุณประไพ  เวชโช กรรมการฯ และนอ้ง ๆ เจา้หนา้ที�

ฝา กค วา มคิด ถึงม า ห า น ะค รั บลุ ง ###๙ ๙๙ ### 

เช่นเดียวกับ คุณเมตตา  แต่งเครือมาศ อดีตผูร่้วม

ก่อตั� งสหกรณ์นฯ แต่ก็ทราบข่าวว่าสบายดีครับ        

###๙๙๙###  วันที�  22 สิงหาคม เป็นวนัครบรอบ        

31 ปี ของการก่อตั�งสหกรณ์ ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ###๙๙๙###         

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านชมประวติัความเป็นมาของ

สหกรณ์ฯ และประวติัของ คุณศรีโพธิ�   วายุพักตร์       

ผูร่้วมก่อตั� งสหกรณ์ฯ ได้ที� เวปไซด์ของสหกรณ์ 

ครับ ###๙๙๙### พบกนัฉบบัหน้า สวัสดีครับ  
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 นอกจากการให้บริการทางการเ งินแก่

สมาชิกดว้ยการสะสมเงินในรูปการถือค่าหุ้นเป็น

รายเดือน การรับฝากเงิน และการให้กูเ้งินแก่สมาชิก

แลว้ สิ�งที�สหกรณ์ฯ จดัทาํให้แก่สมาชิกและสถาบนั

การเงินประเภทอื�นๆ ไม่มีให ้ก็คือ การจดัสวสัดิการ

ให้แก่สมาชิก ปัจจุบนัสหกรณ์ฯ มีสวสัดิการต่างๆ

ใหแ้ก่สมาชิกถึง 12 ประเภท เริ�มตั�งแต่ 1.การเยี�ยมไข้

สมาชิกป่วย 2. การมอบของที�ระลึกแก่สมาชิกที�ทาํ

การมงคลสมรส หรือ ทาํบุญขึ�นบา้นใหม่ 3. การเปิด

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จํานวน 500 บาท ให้แก่

สมาชิกที�คลอดบุตร หรือสมาชิกที�ภรรยาคลอดบุตร 

4. การร่วมทําบุญกรณีสมาชิกทําการอุปสมบท       

5. การเป็นเจา้ภาพสวดศพบิดา มารดา คู่สมรส หรือ

บุตร หรือเป็นเจา้ภาพสวดศพสมาชิก 6. การให้กูเ้งิน

จาํนวน 50,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี�ยแก่สมาชิกที�

จัดงานมงคลหรืออวมงคล (งานมงคลสมรส งาน

บวชพนักงาน งานบวชลูกพนักงาน งานศพบิดา 

มารดา คู่สมรสสมาชิก) 7. การทาํประกนัชีวิตและ

ประกนัอุบติัเหตุให้แก่สมาชิก 8. การมอบสร้อยคอ

ทองคาํหนกั 1 บาท ใหแ้ก่สมาชิกที�เกษียณอายุ หรือ

ลาออกจากงานและเป็นสมาชิกสหกรณ์ 20 ปีขึ�นไป 

9.การมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ 

10. สิทธิการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

ส ง เค รา ะ ห์ ส ม า ชิ กส ห ก ร ณ์ ออ มท รัพ ย์ส ถา น

ประกอบการ และสมาคมฌาปนกิจฯ อื�น ๆ 11. การ

กู้เ งินเพื�อการท่องเที� ยวทั� งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 12. การเยี�ยมสมาชิกที� เกษียณอายุเกิน

กว่า 5 ปี และยงัคงเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ โดยซื� อ

ของ เยี� ยม  มอ บให้  รา ยละ  5 00  บา ท  สํ า หรั บ

รายละเอียดของสวสัดิการแต่ละประเภทสมาชิก

ส่วนใหญ่ทราบกันอยู่แล้ว หากสมาชิกท่านใด

ตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ�มเติม สามารถสอบถามไดที้�

กรรมการฯ และเจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯ 

นอกจากสวสัดิการ 12 ประเภทที�สหกรณ์ฯ 

จดัใหแ้ก่สมาชิกแลว้ สหกรณ์ฯ ยงัจดักิจกรรมอื�น ๆ 

ให้แก่สมาชิกอีกหลายอย่าง เช่น การจัดการศึกษา

อบรมให้สมาชิกปีละ 2 ครั� ง  การจดัการศึกษาดูงาน

ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ซึ� งมีนโยบายจดัปีละ 1 ครั� ง 

แต่บางปีก็อาจไม่ได้จัด การเข้าร่วมกิจกรรมงาน   

วนัออมแห่งชาติ กบั ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั โดยในปี 2557 ชุมนุมสหกรณ์-

ออมทรัพย์แห่งประเทไทย จํากัด ร่วมกับ ชมรม-

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก จะจัดงานวันออม

แห่งชาติ  ในวันที�  1  พฤศจิกายน 2557 ที� จังหวัด

สุพรรณบุรี คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติจะนํา

ส ม า ชิ ก ไป ร่ ว ม ง า น วัน อ อ ม แ ห่ ง ช า ติ ใ น วัน ที�             

1 พฤศจิกายน และจัดอบรมให้แก่สมาชิกในวนัที�           

2 พฤศจิกายน 2557 ซึ� งจะเป็นการจดักิจกรรมสอง

กิจกรรมในคราวเดียวกัน  จึงขอเชิญชวนสมาชิก

สหกรณ์ฯ ทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวดว้ย   

 สํา ห รั บวัน คร บ ร อ บ 3 1  ปี  ก า ร ก่ อ ตั� ง

สหกรณ์ สหกรณ์ฯ จัดพิธีทําบุญเลี� ยงพระเพลใน

วนัที� 22 สิงหาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

วนัที�  23 สิงหาคม และทําการเลี� ยงอาหารกลางวนั

เดก็นกัเรียนวดัราชปักษี ในวนัที� 26 สิงหาคม 2557  

สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ    

ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ทั�ง 3 วัน เพราะทุกกิจกรรม

สหกรณ์ฯ จัดให้สมาชิกทุกคน 
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รายงานกิจการประจาํเดือน กรกฎาคม 2557 (MONTHLY REPORTS JULY 2014 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THE  THAIRAYON LEBOUR UNION  SAVING  CO-OPERATIVE,LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  จํานวนสมาชิก Membership          

2.  ทุนเรือนหุ้น Share  capital 

3.  เงินรับฝากออมทรัพย์  ยอดยกมา Savings  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

       คงเหลือสิ�นเดือน Balance  

4.  เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ  ยอดยกมา Spercail  deposit  From  last  month  

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

     คงเหลือสิ�นเดือน  Balance  

5.  เงินรับฝากเพื�อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education  Fund  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

      คงเหลือสิ�นเดือน  Balance 

6.  ทุนสํารอง     Compulsory  reserve 

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

8.  ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากดั 

      Share  capital  in  the  Federation  of  Saving  and  credit   Cooperatives  of 

      Thailand  Limited (FSCT) 

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

10. เงินฝากสหกรณ์อื�น Deposits  in  other  Co-operatives 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก  ยอดยกมา     Loans  to  members  form  last  month 

       ให้กู้ระหว่างเดือน Loans  to  members  in  this  month 

       รับชําระคืนระหว่างเดือน     Loans  repayment  form  members  in  this  month 

      คงเหลือ  ณ  วันสิ�นเดือน Total    Loans to  members   

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื�น     Loans to  other  co-operatives 

13. ดอกเบี�ยรับจากเงนิให้กู้    Interest  received  from  Loans 

14. รายได้ตั�งแต่เดือนมกราคม  - กรกฎาคม 2557  Revenues  from  January - July 2014 

15. รายจ่ายตั�งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2557   Expenses  from  January - July 2014 

16. รายได้สูง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่าย   Total  lncome  (Approximated) 

1,075 

281,795,450.00 

7,184,284.97 

6,148,945.25 

5,015,158.28 

8,318,071.94 

85,491,277.05 

4,210,901.72 

2,058,128.24 

87,644,050.53 

5,821,300.00 

333,470.44 

353,740.44 

5,801,030.00 

24,571,169.18 

1,037,052.08 

30,060,000.00 

 

 

25,423,744.48 

25,619,798.93 

295,263,526.84 

33,566,400.00 

33,600,219.53 

295,229,707.31 

42,833,028.44 

9,760,638.00 

12,811,494.70 

3,550,577.08 

9,260,917.62 

 

 

คน      Pr 
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บาท  Baht 
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บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht   
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บาท  Baht   
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บาท  Baht 

บาท  Baht 
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                              กรรมการฯ และเจา้หน้าที�ฯ เดนิทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพมารดา นายเฉลมิ  ปรชีาชาต ิ

และนายสงัวาลย ์ ปรชีาชาต ิที�วดัพายทอง อ.ป่าโมก จ.อา่งทอง และช่วยเงนิทาํบญุ คนละ 500 บาท (1 ก.ค. 57) 

 
กรรมการฯ และเจา้หน้าที�ฯ ร่วมอบรมกบัชมรมสหกรณ์จงัหวดัอา่งทอง 
                                          ที� สนง. สหกรณ์จงัหวดัอา่งทอง (22 ก.ค. 57) 

                                    นายศรโีพธิ �  วายพุกัตร ์
กรรมการ ชสอ. บนัทกึเทปโทรทศัน์ถวายพระพร 

ที�สถานโีทรทศัน์ NBT (28 ก.ค.57) 

กรรมการ และเจา้หน้าที� รว่มงานแถลงขา่ว  

“ผลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื ของ ชสอ.” (29 ก.ค. 57) 


		วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ กรรมการชสอ. เดินทางไปร่วมการประชุม และสำรวจสถานที่จัดงานวันออมแห่งชาติประจำปี 2557 ของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-ประเทศไทย จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ –ครูสุพรรณบุรี จำกัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. กับคณะกรรมการชมรมสหกรณ์-ออมทรัพย์ภาคตะวันตก และคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด หลังเลิกประชุมได้เดินทางไปสำรวจเส้นทางสำหรับการ เดินรณรงค์ ซึ่งสถานที่จัดการสัมมนาทางวิชาการ ในภาคบ่าย และสถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ภาคกลางคืน 



