
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนจาก 

ชสอ. หนึ�งล้านหกแสนกว่าบาท 

               นายศรีโพธิ�   วายุพักตร์ รองประธานฝ่าย

การเงินเปิดเผยว่าตามที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2557 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

จาํกัด เมื�อวนัที� 7 มิถุนายน 2557 ไดมี้มติให้จ่ายเงิน

ปันผล และเงินเฉลี�ยคืนให้แก่สมาชิกที�ถือหุ้นและกู้

เงินกับ ชสอ. โดยอนุมติัจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 5.60 

และจ่ายเงินเฉลี� ยคืน ร้อยละ 3.70 นั� น เนื� องจาก

สหกรณ์ฯ ได้ถือหุ้นกับชุมนุมฯ 30,060,000 บาท 

สหกรณ์ฯ จึงไดร้ับเงินปันผลประจาํปี 2556 จากชุม- 

นุมฯ จาํนวน 1,680,506.30 บาท (หนึ� งล้านหกแสน

แปดหมื�นห้าร้อยหกบาทสามสิบสตางค์) และรับเงิน

เฉลี�ยคืน 6,598.42 บาท รวมเป็นเงิน 1,687,104.72  บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบเงินสินไหมการประกันชีวิตกลุ่ ม 

จํานวน 30,000 บาท ให้แก่บตุรสมาชิกที�เสียชีวติ 

           วนัที� 2 มิถุนายน 2557 นางนาถ มงคลหวา้ 

หัวหน้าฝ่ายทั�วไป ทาํการมอบเงินสินไหมทดแทน

การประกนัชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้แก่นาง    

พชัราภา  ตั�งสมสุข บุตรของนายละออง  ศรีสวสัดิ�  

สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นสมาชิก เนื�องจาก

เสียชีวิต เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื�นบาทถว้น)  

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคาํ แก่สมาชิกเกษยีณอายุ  

 วันที� 5 มิถุนายน 2557 นางนาถ มงคลหวา้ 

หวัหนา้ฝ่ายทั�วไป มอบสร้อยคอทองคาํหนกั 1 บาท

มูลค่า 20,200บาท (สองหมื�นสองร้อยบาทถ้วน)

ให้แก่นายสุรชัย เครือรัตน์ สมาชิกแผนกวิสโคส 

ผลิต เนื�องจากเกษียณอาย ุ 

 วันที� 7 มิถุนายน 2557 นายกฤษณชยั สินธุ-

ประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ มอบสร้อยคอทองคาํ

หนัก 1 บาท มูลค่า 20,200บาท (สองหมื�นสองร้อย

บาทถ้วน)ให้แก่นางจํา เนียร จันทร์มา  สมาชิก

แผนกอ๊อกซิลลารี�  ผลิต เนื�องจากเกษียณอายุ โดย

มอบให้ในงานเลี� ยงเกษียณอายุที�บ้านพัก ต.หัวไผ ่  

อ.เมือง จ.อ่างทอง   
( อ่านต่อหน้า 3 ) 
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เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ 
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) 

กรรมการฯ และเจาหนาท่ี เดินทางไปเย่ียมไข 

นายสัณห  ศิริมงคล เน่ืองจากปวยเปนโรคเบาหวาน 

นางสาวไขมุกข  จันทโคตร เขารวมสัมมนา 

กับกรมสงเสริมสหกรณ ท่ี จ.ระยอง 

นายลิขิต  มีบํารุง และนายคนิต  ชวดตระกูล เขารวม

การอบรมกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
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สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคาํฯ ( ต่อจากหน้า 1) 

วันที� 18 มิถุนายน 2557 นางสาวนุชนารถ 

แกว้นํ� าเชื�อ เจา้หน้าที�การเงิน มอบสร้อยคอทองคาํ 

หนัก 1 บาท มูลค่า 20,200บาท (สองหมื�นสองร้อย

บาทถว้น) ให้แก่นางสุกญัญา ทิพยสุ์วรรณ สมาชิก

แผนกบริหาร (ห้องปฏิบัติงานเคมี ) เ นื� องจาก

เกษียณอาย ุ 

กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมการฝึกอบรมกับสันนิบาต-

สหกรณ์ฯ ที�กรุงเทพฯ 

 วนัที�  20 - 22  พฤษภาคม 2557 นายลิขิต    

มีบํา รุ ง  เหรัญญิ ก และ นา ยคนิต ชวดตระกูล 

กรรมการฯ เ ดินทางไปร่วมการสัมมนา  เ รื� อง            

“เทคนิคการติดตามหนี� สหกรณ์ฯ” ณ ศูนย์การ-

ประชุมรัชนี แจ่มจรัส (น.ม.ส.) ถนนพิชยั กรุงเทพฯ 

ซึ�งจดัโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื� อให้ได้รับ

ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ

สินเชื�อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อมีหลกัวิเคราะห์

การให้สินเชื�อและนาํไปปฏิบติัได ้และเพื�อเป็นการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ� งกนัและกนั 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที�ร่วมการฝึกอบรมที�นนทบุรี 

 วันที�  26 พฤษภาคม 2557  นายศรีโพธิ�   

วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายมานะกูล  

พรรณเรณู  นางสาวไข่มุกข ์ จนัทโคตร์ กรรมการฯ 

นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และ นางสาวนุช-

นารถ  แก้วนํ� า เ ชื� อ  เจ้าหน้าที� การ เ งิน เข้า ร่วม

ฝึกอบรม หลักสูตร “การเฝ้าระวังและเตือนภัย

ทางการเงิน” ณ โรงแรมริชมอนด ์อ.เมือง จ.นนทบุรี 

ซึ� งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ-

ไทย จาํกดั โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 150 กวา่คน 

 การอบรมมีวตัถุประสงค์เพื�อได้รับทราบ

ความสําคญัของการเตือนภยัทางการเงิน รับทราบ

แนวคิดเกี�ยวกบัเครื� องมือเตือนภยัทางการเงิน และ

ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัวิธีการใชเ้ครื�องมือ

เตือนภยัทางการเงินภาคสหกรณ์ SFSAWS:ss 

กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมทศันศึกษาประเทศเมยีนมาร์ 

 วนัที� 27 - 29 พฤษภาคม 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพักตร์ กรรมการชสอ. ในฐานะคณะกรรมการ

พฒันาและเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการพร้อมกับ

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตร “การเฝ้าระวงัและเตือน

ภยัทางการเงิน” กรรมการฯ เจา้หนา้ที� ชสอ. รวม 29 

คน ได้เดินทางไปทศันศึกษาประเทศสาธารณรัฐ-

แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยเดินทางไปสักการะพระ-

ธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจโ้ท สักการะเจดีย ์ชเว-

มอร์ดอร์ มนสัการเจดียช์เวดากอง เมืองย่างกุง้ มนสั-

การพระธาตุกลางนํ�าที�เมืองสิเรียม ฯลฯ 

กรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้าง

เครือข่ายการดําเนินงานเพื�อส่งเสริมความเสมอภาค 

 วนัที�  28 - 30 พฤษภาคม 2557  นางสาว

ไข่มุกข์  จันทโคตร์ กรรมการฯ เขา้ร่วมการอบรม

โครงการสร้างเครือข่ายการดาํเนินงานเพื�อส่งเสริม

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในขบวนการ

สหกรณ์ ปี พ. ศ. 2557 ณ โรงแรมบรุคไซด ์วลัเลย ์      

รีสอร์ท  อ.เมือง จ.ระยอง ซึ� งจัดโดยกรมส่งเสริม

สหกรณ์ และมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 100 กวา่คน 

การอบรมมีวตัถุประสงคเ์พื�อสร้างเครือข่าย 

การดําเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาความ

เสมอภาคระหว่างหญิงชาย  เพื�อสร้างภาวะผูน้ําให้

เกิดเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้ผูห้ญิงในชุมชนที�

เป็นสมาชิกสหกรณ์เกิดความสนใจ และประสงคจ์ะ
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เขา้มามีบทบาทดา้นการบริหารจดัการในขบวนการ

สหกรณ์ โดยการเป็นกรรมการสหกรณ์ให้มากขึ�น 

และ เพื�อเผยแพร่สัญญลกัษณ์ “ริบบิ�นสีขาว” ซึ� งเป็น

เครื�องหมายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

ให้เป็นที� รู้จกัในขบวนการสหกรณ์และประชาชน

ทั�วไป 

กรรมการ ชสอ. ร่วมงานสวดพระอภิธรรมและ

พระราชทานเพลงิศพมารดาผู้จัดการใหญ่ ชสอ. 

 วั น ที�  2  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธิ�   

วายุพักตร์ กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมฟังสวดพระ

อภิธรรมศพนางเนียม ชาตรูประชีวิน มารดาผูจ้ดัการ

ใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จํากัด ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โดย

ชุมนุมฯ เป็นเจา้ภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ 

 อนึ�ง ในวนัที� 3 มิถุนายน 2557 นายศรีโพธิ�   

วายพุกัตร์ ไดเ้ขา้ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพดว้ย 

กรรมการชสอ. ชุดที� 41 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ และคณะกรรมการอื�น ๆ รวม 3 ครั�ง 

 ใ น เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธิ�   

วายุพักตร์ กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการดาํเนินการ และคณะกรรมการอื�น ๆ ณ 

อาคารสํานักงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย จํากัด ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย        

จ.นนทบุรี  รวม 3 ครั� ง ดงันี�  คือ 

วันที� 2 มิถุนายน 2557 เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการพฒันาและเสริมสร้างความรู้ดา้นวิชา- 

การ ครั� งที� 19 (วาระพิเศษ) หอ้ง 301 

 วันที� 3 มิถุนายน 2557 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 41 ครั� งที� 18 (วาระ

พิเศษ)  ณ หอ้งประชุม 601  

 วันที� 4 มิถุนายน 2557 เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการวินิจฉัยรับรองผูแ้ทนที� เข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่  ปี พ.ศ. 2557 ครั� งที� 3  ณ หอ้ง 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรรมการฯ และเจ้าหน้าที�เข้าร่วมสัมมนากับ ชสอ. 
 

กรรมกา ชสอ.  ชุดที� 42 ประชุมคณะกรรมการฯ  ครั� ง  

ที� 1 เพื�อจัดสรรตําแหน่งคณะกรรมการต่าง ๆ 

 วัน ที�  7  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธิ�   

วายุพกัตร์ กรรมการดาํเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 42 ครั� งที� 1 ณ ห้องจูปิ-

เตอร์ 2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยเป็นการ

ประชุมครั� งแรกหลังจากเสร็จสิ�นการประชุมใหญ่ 

สามญัประจาํปี 2557 

 ในการประชุมครั� งนี� ที�ประชุมไดมี้มติเลือก

รองประธานกรรมการ 4 คน เลขานุการ 1 คน และทาํ

การแต่งตั�งคณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการ

วางแผน พฒันาและติดตามประเมินผล คณะกรรมการ

พัฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ด้ า น วิ ช า ก า ร  

คณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่าย และกิจการพิเศษ 

คณะกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ และ  แต่ งตั� งประธานคณะกรรมการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ  
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อนึ�ง นายศรีโพธิ�   วายุพกัตร์ไดรั้บการแต่งตั�ง

เป็นคณะกรรมการพฒันาและเสริมสร้างความรู้ดา้น

วิชาการ และ  คณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่าย และ

กิจการพิเศษ 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที�  เข้าร่วมการสัมมนาที�

ปทุมธานี 

 วัน ที�  14  มิ ถุ น า ย น 2 5 57  น า ยศ รี โ พธิ�   

วายพุกัตร์  รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุทศัน์  เอี�ยม-

แสง กรรมการฯ และ นางสาวนุชนารถ  แก้วนํ� าเชื�อ 

เจา้หน้าที�การเงิน เขา้ร่วมการสัมมนา เรื� อง “สสอป. 

กับการป้องกัน แก้ไขปัญหาหนี� สูญ หนี� เสียของ

สหกรณ์ดว้ยแนวคิดการจดัสวสัดิการที�มั�นคงให้กบั

สหกรณ์ออมทรัพยใ์นสถานประกอบการ” ณ โรงแรม

บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ต.บางกระดี�  อ.เมือง      

จ.ปทุมธานี ซึ� งจัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ โดยมี

ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา 100 คน 

  

 

 

 

 

 

 

 

การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื�อรวมพลคน

สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการเพื�อการ

สร้างสัมพันธภาพที� ดี และระดมความคิดเห็นและ

แลกเปลี�ยน เรียนรู้ร่วมกัน ในการสร้างความมั�นคง

ใหก้บัสหกรณ์ฯ 

ร อ ง ป ร ะ ธ า น ฝ่ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

ประจําเดือน สอร. ที�กรุงเทพฯ  

วันที� 15 มิถุนายน 2556 นายสุวฒัน์  แกว้-

เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เดินทางไป

ร่วมการประชุมประจําเดือนมิถุนายน 2557 ของ 

สหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผูใ้ช้แรงงาน (สอร.) ณ 

สโมสรการไฟฟ้านครหลวง เขตการไฟฟ้านคร

หลวงวดัเลียบ กรุงเทพฯ  

 ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ประจาํเดือนเมษายน 2557  รับรองรายรับ - รายจ่าย 

สอร. ประจาํเดือนพฤษภาคม 2557 โดยมีเงินเหลือ

ยกมา 125,718.38 บาท มีรายรับ 2,000 บาท ไม่มี

รายจ่าย มีเงินคงเหลือยกไปเดือนมิถุนายน 2557 

จาํนวน 125,718.38 บาท รับทราบผลการดาํเนินงาน

และปัญหาของสหกรณ์สมาชิก รับทราบรายงานจาก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 

(ชสอ.) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริหารฯ 

และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ กาํหนดจดัการสัมมนา เรื�อง 

“การอ่านงบการเงิน” ในวนัที� 29 มิถุนายน 2557 

รองประธานฝ่ายการเงิน และผู้ จัดการสหกรณ์ ร่วม

ประชุมประจําเดือน ชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

 วัน ที� 1 7  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 6  น า ย ศ รี โ พ ธิ�  

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และ นางเกษม-

ศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการเขา้ร่วมประชุมประจาํเดือน

มิถุนายน 2557 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวดั

อ่างทองโดยมี นายศรีโพธิ�   วายุพักตร์ ประธาน-

ชมรมฯ ทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุม 

ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ ประจาํเดือนพฤษภาคม 2557
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รับรองราย รับ - ราย จ่ายชมรมฯ ประจํา เ ดือน

พฤษภาคม 2557 โดยมีเงินคงหลือยกมาจากเดือน

เมษายน 2557 จาํนวน 70,048.56 บาท ไม่มีรายรับ

ร า ย จ่ า ย  6 6 3  บ า ท  แ ล ะ เ งิ น ค ง เ ห ลื อ ย ก ไ ป            

เดือนมิถุนายน 2557 จาํนวน 69,385.56 บาท ติดตาม

ผลการประชุมคราวก่อน 2 เ รื� อง รับทราบการ

เ ชื� อม โย งธุร กิจร ะหว่ า งส หกรณ์สม าชิ ก  และ

รับทราบเรื� องที�สํานักงานสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง

แจง้ให้ทราบ  กาํหนดรายละเอียดการจัดการอบรม

กรรมการและเจ้าหน้าที�สหกรณ์สมาชิกชมรมฯ          

ในวนัที� 22 กรกฏาคม 2557 โดยเสียค่าลงทะเบียน 

คนละ 200 บาท และตอ้งส่งผูเ้ขา้ร่วมการอบรมอย่าง

นอ้ย 4 คน 

กรรมการ ชสอ. ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ 2 คณะ 

 ใ น เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธิ�   

วายุพักตร์ กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการฯ 2 คณะ ณ ห้องประชุม 301 ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั คือ 

วันที� 18 มิถุนายน 2557 เข้าร่วมาประชุม

คณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

ชุดที� 42 ครั� งที� 1 

 วันที� 24 มิถุนายน 2557 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาและเสริมเสร้งความรู้ด้าน

วิชาการ ชุดที� 42 ครั� งที� 1  

กรรมการ ชสอ. ร่วมการสัมมนา “การทําความเข้าใจใน 

โครงสร้างการบริหารฯ” ที�ชุมนุมฯ และ ที�ปากช่อง 

 เดือนมิถุนายน 2557 นายศรีโพธิ�  วายุพกัตร์ 

กรรมการชสอ. เขา้ร่วมการสัมมนากบัชุมนุมสหกรณ์ 

ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั รวม 2 ครั� ง คือ 

 วนัที� 19 มิถุนายน 2557 เขา้ร่วมการสัมมนา 

เรื� อง “การทําความเข้าใจในโครงสร้างการบริหาร

จดัการ ชสอ. แผนพฒัน ชสอ. ฉบบัที� 4 และแผนงาน 

ชสอ. ปี 2557 ”  ณ ห้องประชุม 601 สํานกังานชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ถนน

นครอินทร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีคณะกรรมการ

ดําเนินการ ที� ปรึกษา  ผู ้ตรวจสอบกิจการ และ

เจา้หนา้ที� ชสอ. เขา้ร่วมการสัมมนา 65 คน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วันที�  27 - 29 มิถุนายน 2557 เข้าร่วมการ

สัมมนา เรื� อง “การทําความเข้าใจในนโยบายและ

แผนงานประจาํปี 2557” ณ ออโรร่า รีสอร์ท (เขา-

ใหญ่) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีกรรมการ

ดําเนินการ ที� ปรึกษา  ผู ้ตรวจสอบกิจการ  และ

เจา้หนา้ที� ชสอ. เขา้ร่วมการสัมมนา 102 คน 

 การสัมมนาทั� ง 2 ครั� ง มีว ัตถุประสงค์เพื�อ

สร้างความเข้าใจในภารกิจของแต่ละฝ่าย ในการ

ปฏิบติัการตามแผนงาน ชสอ. ประจาํปี 2557 ไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง ชดัเจน เพื�อให้การบริหาร การจดัการ และการ

ตรวจสอบกิจการเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ  

ชสอ. ประจาํปี 2557 ไดอ้ย่างสอดคลอ้งตอ้งกนั  เพื�อ

หาแนวทางติดตามประเมินผลการปฏิบติัให้สามารถ

ตอบสนองแผนงาน ชสอ. ประจาํปี 2557 
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กรรมการสหกรณ์ฯ เยี�ยมไข้สมาชิกป่วย 3 ราย 

วันที� 28 พฤษภาคม 2557 นายสุวฒัน์ แกว้-

เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เดินทางไป

เยี�ยมไข้นางมณีวรรณ  เรืองฤทธิ�  สมาชิกแผนก

วิสโคส ผลิต ที�บา้นพกั ต.บา้นอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

เนื�องจากเป็นโรคกระดูกทบัเส้น 

  วันที� 9 มิถุนายน 2557 นายสุทศัน์ เอี�ยม-

แสง และนายพีระภัทร ลอยละลิ�ว กรรมการฯ 

เดินทางไปเยี�ยมไข้นายอภินันท์ วรรณบุรี สมาชิก

แผนกเซ็นทรัล ซ่อมบาํรุง ที�โรงพยาบาลอ่างทอง- 

เวชการ เนื�องจากทอ้งเสีย  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

วันที� 14 มิถุนายน 2557 นายสุวฒัน์  แกว้-

เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาว

ไข่มุกข ์ จนัทโคตร์ กรรมการฯ และนางเกษมศรี  

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยี �ยมไข ้นายสัณห์  

ศิริมงคล สมาชิกแผนกบริหาร (ว ิสโคส ผลิต)        

ที �หอพกัของบริษทัฯ เนื�องจากมีอาการหนา้มืด 

ความดนัสูง เนื�องจากป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

ในการเดินทางไปเยี �ยมไขส้มาชิกป่วยทั�ง 

สามราย สหกรณ์ฯ ไดซื้�อของเยี �ยมไขม้อบใหเ้ป็น

เงินคนละ  300 บาท 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพมารดาสมาชิก 

 วนัที� 4 มิถุนายน 2557 นายกฤษณชยั สินธุ-

ป ร ะ สิท ธิ�  ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ฯ  นา ย ศ รีโ พ ธิ�   

วาย ุพกัตร์  รองประธานฝ่ายการเงิน นายว ิร ัต           

ชูจิตต ์กรรมการฯ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการเดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพมารดานาย

สมควร  พยงคน์อ้ย สมาชิกแผนกบอยเลอร์เฮา้ท ์       

ณ บา้นพกั ต.ย่านซื�อ อ. เมือง จ.อ่างทอง และช่วย

เงินทาํบุญ จาํนวน 500 บาท 

สหกรณ์ฯ มอบเงนิช่วยเหลืองานศพบุตรสมาชิก 

 วนัที� 30 พฤษาคม 2557 สหกรณ์ฯ ไดม้อบ

เงินช่วยเหลืองานศพบุตรนางแสงดาว  หาเรือนชีพ 

สมาชิกแผนกหอ้งปฏิบติัการเคมี จาํนวน 1,000 บาท 

(หนึ� งพนับาทถว้น) เนื�องจากไม่ไดเ้ดินทางไปเป็น

เจ้าภาพสวดศพเพราะจัดงานศพที�ต่างจงัหวดัและ

สมาชิกแจง้ใหท้ราบหลงัจากการจดังานศพแลว้ 

ก ร ร ม ก า ร  ช ส อ .  ใ ห้ ก า ร ต้ อ น รั บ ผู้ นํ า ส ห ก ร ณ์

การเกษตรชที�ชุมนุมฯ 

 ว ัน ที�  2 3  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 7  น า ยศ รีโ พ ธิ�   

วายุพกัตร์ กรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการ

พิเศษ ชสอ. เดินทางไปให้การต้อนรับคณะผูเ้ข้า

อบรม โครงการพฒันาทกัษะในการบริหารงานอย่าง

ต่อ เ นื� อง  ได้แ ก่  ผู ้นํา สห กรณ์การ เกษ ตร  และ

ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเขตภาคกลาง       

9 จงัหวดั (ซึ� งมีผูน้าํสหกรณ์การเกษตรจากจงัหวดั

อ่างทอง รวม 3 คน) เดินทางเขา้เยี�ยมชมและศึกษาดู

งานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จํากัดโดยมี  ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน

กรรมการฯ นายประดิษฐ์ หัสดี รองประธานฯ คนที� 

1 และฝ่ายจดัการ ชสอ. ใหก้ารตอ้นรับดว้ย 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002251581348
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  เ มื� อวันที�  5  มิถุนายน 2557  สหกรณ์ฯ 

กาํหนดการจ่ายเงินกูแ้ก่สมาชิกโดยการโอนเงินกูที้�

ไดรั้บเขา้บญัชีเงินฝากของสมาชิก หรือหากสมาชิก

ไม่มีบญัชีเงินฝากกบัสหกรณ์ฯ ใหเ้ปิดบญัชีใหม่ ซึ� ง

สมาชิกสามารถเบิกเงินดงักล่าวไปใช้ไดต้ามความ

จาํเป็น ทั�งนี�  เพื�อให้สมาชิกรู้จักเก็บออม ใช้จ่ายเงิน

เท่าที�จําเป็น รวมทั�งเป็นการส่งเสริมการออมด้วย 

เมื�อมีบญัชีเงินฝากกบัสหกรณ์ฯ สมาชิกสามารถใช้

บริการเงินฝากกบัสหกรณ์ฯ ได ้โดยไม่ตอ้งเดินทาง

ไปธนาคารหรือมองหาตู้ ATM เพราะสหกรณ์ฯ 

บริการตั�งแต่ 08.00-16.30 น. ทุกวนั เว้นวันอาทิตย์

วันเดียว สามารถฝาก-ถอนไดเ้มื�อสมาชิกมาเขา้กะ

หรือออกกะก่อนกลบับา้น หากสมาชิกสะดวกตอน

หยุดพักเที� ยง สหกรณ์ฯ ก็ให้บริการด้วย และที�

สําคญั สหกรณ์ฯ คืนกําไรตอบแทนให้สมาชิกในรูป

ของดอกเบี�ย ดงันี�  

1) เงินฝากออมทรัพย ์อตัราดอกเบี� ยร้อยละ 

1.00 ต่อปี โดยสมาชิกสามารถฝาก-ถอนได้ทุกวัน 

ปรับดอกเบี� ยใหทุ้กวนัที� 31 ธนัวาคม ของปี  

2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อตัราดอกเบี� ย

ขึ�นอยูก่บัยอดฝาก ดงันี�  

- ยอดฝาก 300 - 499,999.99 บาท อัตรา

ดอกเบี� ยร้อยละ 2.25 ต่อปี 

- ยอดฝาก 500,000 - 999,999.99 บาท อตัรา

ดอกเบี� ยร้อยละ 2.50 ต่อปี 

- ยอดฝาก 1,000,000 - 1,999,999.99 บาท 

อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 2.75 ต่อปี 

- ยอกฝาก 2,000,000 บาท ขึ� นไป อัตรา

ดอกเบี� ยร้อยละ 3.00 ต่อปี 

โดยสมา ชิกสามาร ถฝา กได้ทุกวัน  แ ต่

สามารถถอนเงินไปใช้ได้เดือนละ 1 ครั� ง เนื�องจาก

สหกรณ์ฯ ตอ้งการให้สมาชิกเก็บออมเป็นเงินกอ้น

ไว ้และเนื�องจากสหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี� ยสูง ปรับ

ดอกเบี�ยให้ปีละ 2 ครั� ง ทุกวนัที�  30 มิถุนายน และ

วนัที� 31 ธันวาคม ของทุกปี ซึ� งการคาํนวณดอกเบี�ย

จะคาํนวณเป็นรายวนัสะสมไวเ้ช่นเดียวกบัดอกเบี�ย

เงินฝากออมทรัพย ์ตามยอดเงินฝาก ณ สิ�นวนันั�น ๆ 

เมื�อเงินในบญัชีของสมาชิกอยู่ ณ ยอดฝากที�เท่าไรก็

จะคิดดอกเบี� ยใหต้ามอตัราที�กาํหนดขา้งตน้ 

3) เงินฝากเพื�อการศึกษาบุตร อัตราดอกเบี�ย

ร้อยละ 3.50 ต่อปี ฝากเท่ากนัทุกเดือนระยะเวลา 3 ปี 

หรือ 36 เดือน โดยสหกรณ์ฯ จะหักเงินเขา้บญัชีเอง

สมาชิกไม่ต้องนําเงินมากฝากทุกเดือน เมื�อครบ

กําหนดได้โบนัสอีก 1 % เพื�อเก็บออมไวใ้ช้จ่ายค่า 

เล่าเรียนบุตร เพราะเมื�อครบ 3 ปี จะไดรั้บเป็นเงิน

กอ้นไม่ตอ้งกงัวลว่าลูกจะไม่มีเงินเรียน ถา้ทะยอย

เปิด เล่มละปีสมาชิกจะมีเงินให้ลูกเรียนทุกปี โดยไม่

ต้องกู้เงินเพื�อการศึกษาบุตร นอกจากนี� ยงัมีสิทธิ

ไดรั้บทุนจากการนาํเลขที�บญัชีจบัสลาก ซึ� งสหกรณ์

ฯ มอบใหทุ้กปีบญัชีละ 500 บาทดว้ย 

 อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกคิดที�จะเก็บออม

เงินอยากแนะนําให้เปิดบัญชีทั� ง 3 ประเภทนี� ไว ้

เพราะเงินฝากออมทรัพยส์ามารถถอนไดต้ลอด เงิน

ฝากออมทรัพยพ์ิเศษถอนไดเ้ดือนละ 1 ครั� ง เงินฝาก

เพื�อการศึกษาบุตร 3 ปี จึงจะครบกาํหนดและไดรั้บ

เป็นเงินก้อน เมื�อบัญชีเงินฝากเพื�อการศึกษาบุตร

ครบกาํหนด ให้นาํเงินฝากไวก้บับญัชีเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษและหากต้องการใช้เงินให้ถอนเงิน

บางส่วนจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษฝากไวก้บั
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บญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์พื�อสามารถทะยอยถอนใชไ้ดทุ้กวนั โดยฝากเงินที�ยงัไม่ใชไ้วก้บับญัชีเงินฝากออม

ทรัพยพ์ิเศษ ทาํเช่นนี�สมาชิกจะไดร้ับความสะดวก มีเงินเหลือเกบ็ แถมยงัไดด้อกเบี�ยที�คุม้ค่าอีกดว้ย  

อีกอยา่งที�อยากแนะนาํ คือ การฝากเงินไวก้บัสหกรณ์ฯ สมาชิกไดรั้บประโยชน์มากกว่าการฝากเงิน

กบัธนาคาร  เรามีอตัราดอกเบี�ยใหดู้ ดงันี�  

 

 

 

 

 

 

ที�อยากแนะนาํ คือ การฝากเงินไวก้บัสหกรณ์ฯ สมาชิกไดรั้บประโยชน์มากกว่าการฝากเงินกบัธนาคาร เรามี

อตัราดอกเบี�ยธนาคารใหดู้ ดงันี�  
 

  

 

 

 

 
 

 

การฝากเงินกบัสหกรณ์ฯ มีความแตกต่าง คือ 

1) เงินรับฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ มากกว่า

ธนาคารประมาณ  0.875% - 0.50% ต่อปี 

2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  จ่ายดอกเบี� ย

ทุก 6  เ ดือน ส หกรณ์ฯ  จ่าย  มากกว่า ธนาคา ร 

ประมาณ 0.90% - 1.25% ต่อปี 

3) เงินรับฝากเพื�อการศึกษาบุตร ฝาก 3 ปี 36 

เดือน สหกรณ์ฯ จ่าย มากกว่าธนาคาร (24 เดือน) 

ประมาณ 1.75% - 1.12% ต่อปี 

นอกจากนี�  เงินฝากประจําของธนาคารจะต้อง

เสียภาษีดอกเบี�ย 15% ของจํานวนดอกเบี�ยที�ได้รับ  

ซึ� งทาํใหด้อกเบี� ยลดลงไปอีก  ยิ�งทาํใหด้อกเบี�ยลดลง

ไปอีก ยิ�งทาํใหส่้วนต่างระหวา่งการ 

ฝากเงินกบัสหกรณ์ฯ แตกต่างกนัมากยิ�งขึ�น เพราะ

ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ไม่เสียภาษี โดยเฉพาะในช่วง

ที�สหกรณ์ฯ จัดเทศกาลระดมเงินฝากจากสมาชิก  

สหกรณ์ฯ จะมีของขวัญมอบแก่สมาชิกเพื�อเป็น

แรงจูงใจให้สมาชิกมีความต้องการฝากเ งินกับ

สหกรณ์ฯ ดว้ย เช่น ในช่วงจดัเดือนแห่งการเก็บออม

เงิน หรือในช่วงเงินโบนสัของบริษทัฯ เป็นตน้ กข็อ

ฝากเพื�อนสมาชิกให้หันมารักการออมกันให้มากขึ�น 

เพราะนี� เป็นสิ� งสําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เรา 

สหกรณ์ฯ เสียดอกเบี� ยมากเพียงไรก็ไม่เป็นไร           

ขอเพียง สมาชิกมีความตั� งใจที� จะเก็บออมเงิน

สหกรณ์ฯ ยินดีจ่ายดอกเบี� ยให้แก่ทุกท่านดว้ยความ

เตม็ใจเป็นอย่างยิ�ง 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย ประจําวันที ่ 13 มิถุนายน 2557 

ธนาคาร ออมทรัพย์ 
  ประจํา   

  3 เดือน      6 เดือน      12 เดือน      24 เดือน    

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 

กรุงเทพ 0.5000 1.1250 - 1.2500 1.3750 1.7500 1.8750 

กรุงไทย 0.5000 1.1000 - 1.2500 1.5500 1.7500 1.9500 

กสิกรไทย 0.5000 1.1000 - 1.1500 1.3500 - 1.4000 1.7000 1.9000 

ไทยพาณิชย ์ 0.5000 1.1000 - 2.3500 1.3500 - 2.0500 1.7000 1.9000 

กรุงศรีอยธุยา 0.4000 1.1000 - 1.2500 1.3500 - 1.5000 1.7500 1.9000 

ทหารไทย 0.1250 - 1.2500 1.0000 - 1.8000 1.2500 1.5000 - 2.5000 1.7500 - 2.3800 

ยโูอบี 0.4500 1.1000 - 1.2000 1.3500 - 1.4000 1.7000 - 1.7500 1.8500 

ซีไอเอม็บี ไทย 0.5000 1.4000 1.7500 2.0000 2.3000 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 0.5000 - 2.5000 1.2500 - 1.5000 1.5000 - 1.7500 1.7500 - 2.0000 2.0000 - 2.2500 

ธนชาต 0.5000 - 1.0000 1.1250 - 1.2500 1.5500 1.7500 1.9500 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนกรกฏาคม 2557 มาพบกบั ท่านสมาชิกและ

ท่านผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ  

 ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริพร  ศรี-

สุวรรณธนู ที�ลูกสาวไดง้านทาํที�ในเครือของบริษทั 

บางจาก จาํกดั (มหาชน) ครับ...  เกิดเดือน

มิถุนายนเหมือนกนั สาํหรับ คุณวีระยุทธ์  โตมะโน 

(วนัที� 9 มิ.ย.) คุณนิภาพร ภู่ระย้า (วนัที� 14 มิ.ย.) 

คุณเบญจวรรณ  สีนุชาติ (วนัที� 16 มิ.ย.) และ คุณ

อุไร มากประมูล (วนัที� 20 มิ.ย.)ที�ผ ่านมา ขอให้

สมาชิกทั�ง 4 ท่าน มีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิด

สิ�งใดขอให้ไดส้มใจปรารถนาครับ .... 

ชีพจรลงเทา้ คุณลิขิต  มีบํารุง พร้อมกบั คุณพัชริ-

ดา  ไพจิตร์จินดา เดินทางไปงานศพญาติที�ชุมพร 

ไดข้่าวว่าคุณนุ้ยทานผลไมใ้นสวนของญาติหลาย

อย่างเลยครับ ....มีเฟสบุ๊คใหม่แลว้ครับ 

สาํหรับ คุณณัฐริญา  อนุสิ หลงัจากที�เฟสบุ๊คเก่าเจา้

ตวัเขา้ไปใชไ้ม่ได ้เพราะลืมพาสเวิร์ดที�เพื�อนตั�งให้ 

ส่วนเฟสบุ๊คใหม่ชื�ออะไร ตอ้งถามกนัเองครับ....

ท น ไ ม ่ไ ด ที้ �เ ห ็น ห ล า น ส า ว ข า ด ต ่อ

ทะ เบียนรถยนต ์มาถ ึง  3  ปี  งา นนี�  คุณศรีโพธิ�   

วายุพักตร์ ใจดีควกัเงินหลายตงัค ์ต่อทะเบียนให้

หลานเรียบร้อยไปแลว้ครับ .... ช่วงวนั

เกิดของตนเอง คุณภูกริช  ภัทรปิติโชติ พร้อมกบัคน

รู้ใจพากนัไปเที�ยวที�สิงคโปร์ ขอให้มีความสุขมาก ๆ 

กับการท่องเที� ยวในครั� งนี� นะครับ . . . . 

ขอขอบคุณ สมาชิกสหกรณ์ฯ 5 ท่านคือ คุณสมชาย  

พงษ์ไพร  คุณสามารถ  ไทยเดช  คุณเยือน  แย้มกลีบ 

คุณฉันทวัฒน์  เกตุสุข และ คุณสุริยา  จุลเมือง ที�ทาํ

การเพิ�มเงินค่าหุ้นรายเดือนในเดือนมิถุนายนที�           

ผ่านมา ขอให้ทุกท่านมีหุ้นเป็นล้านบาทก่อนการ

เกษียณทุกท่านครับ ...ขอแสดงความยินดี

กบั คุณบรรเทิง  จําเริญใหญ่ ที�ไดรั้บการแต่งตั�งให้

ดาํรงตาํแหน่ง คณะอนุกรรมการอตัราค่าจา้งขั�นตํ�า

จงัหวดัอ่างทอง  ...ขอแสดงความยินดีกบั 

คุณสุวัฒน์ คุณวรรณดี แก้วเฮียง ที�ลูกสาวสอบเข้า

เรียนได้ที�  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เก่งมากเลยครับ . . .

ขอแสดงความยินดีกับ น้องอ้อม คุณ        

ฐิติพร  ควรบําเรอ ที�ได้ทํางานกับสหกรณ์ออม-

ทรัพยฯ์ ครบสองปีแลว้ครับ ... ใชเ้วลาใน

วนัหยุดทาํข้าวตม้มดัขาย ไดข่้าวว่าขา้วตม้มดัของ 

คุณเกษมศรี เมฆหมอก ทําออกมาไม่พอขายเลย

ครับ ...  

เนื�องในโอกาสวนัเกิดของลูกชาย คุณรัตนา 

มหันตริยะ  นําไอศครีมไปเลี� ยงเด็กนักเ รียนที�

โรงเรียนวดัตาลเจด็ช่อ ขออนุโมทนาบุญดว้ยครับ ...

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณสังวาลย์  

ปรีชาชาต ิและ คุณเฉลมิ  ปรีชาชาต ิที�สูญเสียมารดา

ไปเมื�อเร็ว ๆ นี� ด้วยครับ  ...ขอขอบคุณ 

Mr.Sanjiv Kumar Kaul (มร. คอลย์) ที�เป็นสมาชิก

สหกรณ์ฯ มาอย่างยาวนาน และยงัเป็นสมาชิกอีก

ท่านหนึ� งที� ถือหุ้นจํานวนมากกับสหกรณ์ฯ . . .

 เห็นชื�อครั� งแรกก็สงสัยว่า เป็นชื�อจริง 

นามสกุลจริงหรือไม่ สําหรับ คุณธนาคาร ออมสิน 

แต่เมื�อสอบถามเจา้หน้าที�สหกรณ์ฯ จึงรู้ว่าสมาชิก

ท่านนี�  ชื� อจริง  นามสกุลจ ริงค รับ . . . 

เดินทางไปพบหมอที�โรงพยาบาลราชธานีเป็น
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ประจํา สําหรับ คุณสมภพ  คุ้ มวงษ์ เ พื�อรักษา

โรคเบาหวาน ขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ

โดยเร็วนะครับ ... อยูร่ะหว่างการรักษาตวั

จากการเป็นเนื�อร้ายที�โพรงจมูก ขอเป็นกาํลงัใจให ้

คุณจําเรียง  ศิลป์ประดิษฐ์  มีสุขภาพแข็งแรงและ

หายป่วยเป็นปกติดว้ยครับ ... โชคไม่ดีเลย 

คุณนิพนธ์  คุ้มเจริญ บอกว่ารถยนต์มีอาการเสีย

หลายอยา่ง งานนี� เจา้ตวัเสียเงินหลายบาทแน่เลยครับ

... ขอแสดงความยินดีกับ คุณจุฑารัตน์  

กลิ�นจันทร์ เนื�องในโอกาสที�คบกบัคนรู้ใจมาครบ 1 

ปี ขอให้มีความสุขตลอดไปครับ ... แมจ้ะ

อยูไ่กลถึงเชียงราย คุณโสฬส  เชื�อเมืองพานนาํนํ�าผึ�ง

ป่าจากเชียงรายมาฝากขายที�สหกรณ์ฯ ราคาขวดละ 

250 บาท ฝากสมาชิกช่วยกนัอุดหนุนด้วยครับ  ...

 กลบัมาทาํงานแลว้  คุณสัณห์  ศิริมงคล 

หลงัจากหยุดพกัรักษาตัวเพราะเป็นโรคเบาหวาน 

ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ ...กลับมามี

อาการปวดหลงัอย่างรุนแรงอีกครั� ง ก็ขอเป็นกาํลงัใจ

และเอาช่วยให้ คุณวิลาวรรณ  ชุ่มหฤทัย มีอาการดี

ขึ� นโดยเร็วด้วยครับ ... เพราะเชื�อมั�นว่า

ราคาขา้วจะยงัคงมีราคาสูง คุณบุญเกิด  พงษ์ยิ�ม จึง

ตัด สิ น ใจ ลงทุ น ทํา นา เพิ� ม ขึ� น ก็ขอใ ห้ป ระ ส บ

ความสําเร็จสมความตั� งใจด้วยครับ . ..  

ตอนนี�  นอ้งเอย้ น้องออม  ลูกสาวและลูกชาย กาํลงั

น่ารัก คุณจํานรรจ์พร นามบุญ เลิกงานกลับบ้าน

เมื�อไร เห็นหนา้ลูกทั�งสอง ก็ชื�นใจหายเหนื�อยเสมอ 

... ฝากแจ้งมาจาก คุณคนิต  ชวดตระกูล 

วา่ เดือนสิงหาคม สหกรณ์ฯ จะมีอายุครบ 31 ปี ของ

การก่อตั� ง สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมร่วมกับสมาชิก

หลายอยา่ง โดยเฉพาะการมอบทุนการศึกษาให้แก่

บุตรสมาชิก อย่าลืมส่งชื�อบุตรของท่านเขา้ขอรับ

ท ุน ด ว้ ย น ะ ค ร ับ  ทั� ง นี�  ส ห ก ร ณ์ ฯ  จ ะ แ จ ก

ทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกในวันเสาร์ที�  23 

สิงหาคม 2557  ...หลงัการเกษียณอายุ คุณ

สุ กั ญ ญ า  ทิ พ ย์ สุ ว ร ร ณ  พ า ห ล า น  ๆ  แ ผ น ก

ห้องปฏิบัติการเคมีไปทานอาหารญี� ปุ่นที�อยุธยา

ปาร์ค บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและ

สนุกสนานเป็นอยา่งมากครับ ... 

เป็นครั� งแรกที�  คุณพรพรรณ  เจริญศรี ทาํ

การตดัผมกบัผูช้าย เจา้ตวับอกว่า ประทบัใจจริง ๆ 

และคงตอ้งมีครั� งต่อไปอีกแน่นอน ...เชียร์

ฝรั�งเศส แข่งกบัเยอรมนัในรอบ 8 ทีมสุดท้าย คุณ

ภัทรวัต  ชุ่มยิ�ม ตอ้งผิดหวงัเพราะถูกเยอรมนัเฉือน

ชนะไป 1 ต่อ 0 ประตู ไม่เป็นไรโอกาสหน้ายงัมี

ค รับ . . . ลา ออกจากงานที� บ ริษัทฯไ ป          

แ ล้ว เ นื� อ ง จ า ก  คุ ณ ศ รี ป ร ะ ภ า  แ ส ง ส ว่ า ง ไ ด ้           

ง า น ใ ห ม่ ที� ส ถ า บั น บั น วิ ศ ว ก ร ร ม พ ลั ง ง า น 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอใหมี้ความกา้วหนา้ใน

หน้าที�การงานแห่งใหม่ดว้ยครับ .... คุณ

ไข่มุกข์  จันทโคตร์ แจง้ว่ากลุ่มสตรีสหกรณ์ฯ ไดน้าํ

กระเป๋าหนงัที�จดัทาํโดยสมาชิก มาจาํหน่ายในราคา

ย่อมเยาว์ ดูสินค้าได้ที�สหกรณ์ครับ .... 

ปลูกหน่อไมไ้วที้�ลพบุรีถึงคราวตดัขาย คุณนภาพร  

ป่าพฤกษา ตดัขายไดถึ้ง 50 กิโลกรัม อย่างนี� คงขาย

ได้เงินหลายบาทเลยครับ ...ขอแสดงความ

ยินดีกบั คุณเหมือนมาศ  พงษ์ไพร ที�ไดรั้บการปรับ

ตําแหน่งเ ป็นซี เ นีย ร์โอปะเร เตอร์ . . .          

อีกสามเดือนก็จะได้เป็นคุณแม่แล้ว สําหรับ คุณ 

ภมรกาญจน์  พึ�งอยู่  ดีใจล่วงหน้าดว้ยครับ พบกัน

ฉบับหน้า สวัสดีครับ 
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เพื�อนสมาชิกสหกรณ์ฯ หลายท่านที�ไดน้ํา

บุคคลในครอบครัวมาสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สถานประกอบการ (สสอป.) คงทราบดีว่าก่อนที�

ท่านจะนาํบิดา มารดา คู่สมรส บุตรมาสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่านจะตอ้งนํา

บุคคลดงักล่าวไปสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ฯ ก่อน เพราะสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

หรือ สสอป. ไม่เปิดรับสมาชิกสมทบ ดงันั�น จึงเป็น

ปัญหาสําหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หลาย

แห่งที�สหกรณ์ต้นสังกัดยงัไม่มีการเปิดรับสมาชิก

สมทบ ดงันั�น จึงทาํใหส้มาชิกสหกรณ์ฯ ดงักล่าวไม่

สามารถนาํบุคคลในครอบครัวมาสมคัรเป็นสมาชิก 

สสอป. ได ้ เพื�อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ในการประชุม

ใหญ่ สามญัประจาํปี 2556 ของสมาคมฌาปนกิจ-

สงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออ มทรัพย์สถาน-

ประกอบการ (สสอป.) เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2557 ที�

ประชุมใหญ่ ได้ทําการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ 

เพื�อใหส้สอป. เปิดรับสมาชิกสมทบได ้ซึ�งมีผลทําให้

บุคคลในครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถ

สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ (สสอป.) ได้โดยไม่ต้อง

ไปสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ต้นสังกดัก่อน 

ขณะนี� นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

จังหวัดปทุมธานีได้ทําการจัดทะเบียนการแก้ไข

ขอ้บงัคบัสมาคมฯ เรียบร้อยแลว้   ผลของการแกไ้ข

ขอ้บงัคบัสมาคมฯ  ทาํให้ขณะนี�  สสอป. มีสมาชิก 2 

ประเภท คือ 

 

 

 

1. สมาชิกสามัญ หมายถึง สมาชิกสามญั 

และ สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่ม

สถานประกอบการ 

  2. สมาชิกสมทบ หมายถึง บิดา มารดา         

คู่สมรส บิดาและมารดาของคู่สมรส พี� นอ้งร่วมบิดา

หรือมารดา บุตรและบุตรบุญธรรมของสมาชิก

สามญั 

ผ ล ข อ ง ก า ร แ ก้ไ ข ข้อ บั ง คับ ส ม า ค ม ฯ 

ดงักล่าว นบัแต่นี� ไป บิดา มารดา คู่สมรส บิดาและ

มารดาของคู่สมรส พี� นอ้งร่วมบิดาหรือมารดา บุตร

และบุตรบุญธรรมของสมาชิกสามญั ของสมาคมฯ 

หรือสมาชิกสหกรณ์ฯ ที�ประสงค์จะสมคัรเข้าเป็น

สมาชิกสมาคมฯ (สสอป.) ไม่ต้องสมคัรเข้าเป็น

สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ตน้สังกดั ก็

สามารถสมคัรฌาปนกิจ สสอป. ไดเ้ลย สิ�งนี� ถือว่า

เป็นโอกาสทองของท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคนที�

จะสามารถนําบุคคลมาสมคัรเขา้เป็นสมาชิกโดยที�

ไม่ตอ้งมีเงื�อนไขอื�น 
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สิ� งสําคัญ การจะนําบุคคลในครอบครัว

ดงักล่าวสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคม สสอป. ได ้ตัว

สมาชิกสหกรณ์ฯ เอง ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิก

สมาคม สสอป. ก่อน 1 รอบการสมัคร เช่น ตวัสมาชิก

สหกรณ์ฯ สมคัรเข้าเป็นสมาชิกรอบ 4/2557 ซึ� ง

เปิดรับสมัครตั� งแต่ว ันที�  1 - 31 กรกฏาคม 2557 

บุคคลในครอบครัวจะตอ้งไปสมคัรเขา้เป็นสมาชิก

สมาคม สสอป. ในรอบการสมคัรรอบที� 5/2557 ซึ� ง

จะเปิดรับสมคัรในเดือนกนัยายน 2557 (วนัที� 1 - 30 

กนัยายน 2557) 

สําหรับการเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม 

สสอป. รอบ 4/2557 จะสิ�นสุดการรับสมัครในวันที� 31 

กรกฏาคม 2557 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี (เกิด

ในปี พ. ศ. 2497 เป็นตน้ไป) สมาชิกสหกรณ์ท่านใด

ที�ยงัไม่ได้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมาคม สสอป. ก็

ขอให้รีบสมคัรในระยะเวลาที�กาํหนด โดยเสียค่า

สมัคร 100 บาท ค่าบํารุงปีละ 50 บาท และ เงิน

สงเคราะห์ล่วงหนา้ จาํนวน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 

4,150 บาท การสมคัรรอบนี� ไดรั้บสิทธิ� สงเคราะห์

ตั�งแต่วนัที� 1 กนัยายน 2557 (เป็นเงิน 600,000 บาท) 

หากท่านมีข้อสงสัยเ กี� ยวกับการสมัครเข้า เ ป็น

สมาชิกสมาคม สสอป. โปรดติดต่อสอบถามได้ที� 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน 

จาํกดั โทร. 035 672127-29หรือ โทร. 085 517 6507 

หรือถ้าท่านต้องการติดต่อกับสมาคมฯ สามารถ

สอบถามได้ที� โทร. 089-9241230 ชีวิตของคนเราไม่

แน่นอน การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคมสสอป.คือ

การสร้างหลักประกันที�สําคัญและมั�นคงให้แก่

ครอบครัวของท่าน สมัครเถอะ ก่อนที�จะไม่มีโอกาส

ให้สมัคร  

 

 

ผกั 10 ชนิด... ที�ไม่กนิไม่ได้แล้ว 

1. ผักกาดขาว : ช่วยระบบย่อยอาหาร ขบั

ปัสสาวะ แก้ไอ มีโฟเลตสูง ช่วยบํา รุ งคุณแม่

ตั�งครรภ ์

2. ต้นหอม : มีนํ� ามันหอมระเหย ช่วย

บรรเทาอาการหวดั และมีสารฟลาโลนอยดช่์วยตา้น

มะเร็ง 

3. หอมหัวใหญ่ : ช่วยลดอาการของ

โรคหวัใจ ควบคุมระดบันํ�าตาลในเลือด 

4. คะน้า : มีแคลเซียมและสารตา้นอนุมูล

อิสระสูง ป้องกนัโรคกระดูกพรุน และมะเร็ง 

5. ตําลึง : มีวิตามินเอสูง ซึ� งดีต่อดวงตา 

พร้อมเส้นใยจบัไนเตรต ช่วยลดความเสี�ยงการเกิด

โรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร 

6. มะระ : มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส เป็นยา

ระบายอ่อนๆ ถ้านํามาคั�นนํ� าดื�มจะช่วยลดระดับ

นํ�าตาลในเลือด 

7. บัวบก : มีวิตามินบีสูง ช่วยให้ร่างกาย

ผ่อนคลาย บาํรุงสมองและความจาํ บาํรุงผิวพรรณ 

ลดอาการอกัเสบ 

8. ชะอม : ช่วยลดความร้อนในร่างกาย ขบั

ลมในลาํไส้ มีเสน้ใยคอยจบัอนุมูลอิสระ 

9. ถั�วพู : มีโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส 

และสารช่วยยอ่ยกรดไขมนัอิ�มตวั 

10. ผักชี : ช่วยขบัลม บาํรุงธาตุ ย่อยอาหาร 

มีนํ�ามนัหอมระเหย แกห้วดั มีวิตามินเอและซีสูง 
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รายงานกิจการประจาํเดือน มิถุนายน 2557 (MONTHLY REPORTS JUNE 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  - มิถุนายน 2557  Revenues  from  January - June 2014 

15. รายจ่ายตั�งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2557   Expenses  from  January - June 2014 

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

1,059 

280,103,250.00 

7,519,157.05 

4,317,332.76 

4,652,204.84 

7,184,284.97 

84,722,535.21 

4,321,551.48 

3,552,809.64 

85,491,277.05 

5,860,970.00 

334,326.89 

373,996.89 

5,821,300.00 

24,571,169.18 

1,057,992.08 

30,060,000.00 

 

 

25,027,239.27 

15,619,798.93 

293,170,171.36 

32,198,480.00 

30,105,124.52 

295,263,526.84 

46,823,028.44 

8,291,439.75 

11,150,732.47 

3,379,068.90 

7,771,663.57 

 

คน      Pr 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 
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บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาท  Baht  
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บาท  Baht   

  บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 
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วันท่ี 27 – 29 พฤษภาคม 2557 นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร เดินทางไปทัศนศึกษาประเทศพมากับชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (มนัสการพระธานอินทรแขวน เจดียชเวดากอง เทพทันใจ) 

) 

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 
ดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ชุดท่ี 42 

 

เจาหนาท่ีสหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท 
ใหแกนายสุรชัย เครือรัตน เน่ืองจากเกษียณอาย ุ

กรรมการฯ และ เจาหนาท่ีสหกรณฯ เขารวม 
การประชุมใหญ สามัญประจําป 2557 ของ ชสอ. 

นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธ์ิ มอบสรอยคอทองคํา  
หนัก 1 บาท ใหแกนางจําเนียร จันทรมา เน่ืองจากเกษียณอาย ุ




