
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินให้ศูนย์เลียงเด็กซอยวัดคู่สร้าง 

จํานวน 5,000 บาท 

 วนัที 17 กนัยายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์  ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายวิรัต  ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายไชยพนัธน์  ทรัพย-์

สุทธิ นางสุภาพ ไพจิตร์จินดา กรรมการมูลนิธิ-

สหภาพแรงงานไทยเรยอน และนางธนกร ชินะตงั-

กูร เจา้หน้าทีสหภาพฯ ร่วมกันมอบเงิน จํานวน 

5,000 บาท (ห้าพนับาทถว้น) ให้แก่ศูนย์เลียงเด็ก

ซอยวดัคู่สร้าง ซึงเป็นศูนย์รับเลียงเด็กก่อนวยัเรียน

ลูกของคนงาน ในซอยวดัคู่สร้าง อ .พระประแดง     

จ.สมุทรปราการ ศูนย์เลียงเด็กดังกล่าวบริหารงาน

โดยกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี  

 การมอบเงินดงักล่าวของสหกรณ์ออม-

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั นนั เป็นกิจ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมทีกระทาํร่วมกบัมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเร-

ยอน ทีไดน้าํเงิน นม ขนมไปมอบให้แก่เด็กในศูนย์

เลียงเด็กซอยวดัคู่สร้างโดยสหภาพแรงงานไทยเร-

ยอน ร่วมบริจาคเงิน จาํนวน 2,000 บาท มูลนิธิฯ 

บริจาค จาํนวน 5,000 บาท และซือนม - ขนม มอบ

ให้เด็กเป็นเงิน จาํนวน 1,306 บาท รวมเป็นเงิน

บริจาคทงัสิ น 13,306 บาท 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ได้รับการแต่งตังเป็นผู้เชียวชาญ

ประจาํคณะกรรมการวชิาการ ชสอ. 

นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เปิดเผยวา่ 

เมือวนัที 31 กรกฏาคม 2558 ดร.เฉลิมพล  ดุลสัม-

พนัธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-

แห่งประเทศไทย จํากัด ได้ลงนามในค ําสั งของ

ชุมนุมฯ ที 52/2558 โดยอาศยัอาํนาจตามความใน

ขอ้บงัคบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ-

ไทย จาํกัด ขอ้ 45 (7) และมติทีประชุมคณะกรรม-

การดําเ นินการ ชุดที 43 ค รังที 3 ว ันเสาร์ ที 18 

กรกฏาคม 2558 แต่งตงัให้นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

เป็นผู ้เชียวชาญประจําคณะกรรมการพัฒนาและ

เสริมสร้างความรู้ดา้นวิชาการ ตงัแต่วนัที 3 สิงหาคม 

2558 เป็นต้นไป จนครบวาระการบริหารงานของ

คณะกรรมการดาํเนินการชุดที 43 

(อ่านต่อหน้า 3) 
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ฉบบัที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 
 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ             นายวิรัต  ชูจิตต  

กองบรรณาธิการ  นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสุทัศน  เอี่ยมแสง   นายธนกฤต  วโรตนม          

 นางสาวไขมุกข  จันทโคตร นางละออ  แกวสาระ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด    นายรวิพงษ  ศุภศรี 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

 ท่ีปรึกษา     นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

นายกฤษณชัย    สินธุประสิทธ์ิ  ประธานกรรมการ 

นายเฉลย          ชมบุหรั่น      รองประธานฝายการเงิน 

นายวิรัต           ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลิขิต           มีบํารุง  เหรัญญิก 

นายสุทัศน         เอ่ียมแสง  กรรมการ 

นายธนกฤต        วโรตนม  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข    จันทโคตร  กรรมการ 

นายเสนห          ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นางละออ          แกวสาระ  กรรมการ 

นายพีระภัทร      ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์      คงมี  กรรมการ 

นายอนุรักษ        ทองโตนด  กรรมการ 

นายรวิพงษ        ศุภศร ี  กรรมการ 

นายณัฐภูมิ         สุวรรณวงศา กรรมการ 

   

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 33 (2558) 

กรรมการฯ มอบของที่ระลึก (หมอนผาหม)  

ใหแกสมาชิกที่ฝากเงินกับสหกรณฯ  

เกิน 1 ลานบาท 

นายกสมาคม และกรรมการ สสอป. มอบของ   

ที่ระลึกใหแก ชสอ. เนื่องในโอกาสครบ 43 ป 

การกอตั้ง ชสอ. (14 ก.ย. 58) 

กรรมการฯ และผูจัดการสหกรณฯ   

เย่ียมนายบุญสง  เมืองมีศรี  

สมาชิกที่เกษียณอายุเกิน 5 ป 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558 

 
หัวหน้าฝ่ายทัวไป มอบสมุดเงินฝากให้แก่สมาชิก 

เนืองจากคลอดบุตร  (ต่อจากหน้า 1) 

 วนัที 16 กรกฎาคม 2558 นางนาถ  มงคล-

หว้า  หัวหน้าฝ่ายทั วไป มอบสมุดบัญชี เ งินฝาก 

พร้อมเงินฝาก จาํนวน 500 บาท ให้แก่นางสาว         

จิตลดา  เกษมะณี สมาชิกแผนกแวร์เฮา้ท์ เนืองจาก

คลอดบุตร 

สหกรณ์ฯ มอบของทีระลึก ให้แก่สมาชิกทีทําการ

มงคลสมรส และทําบุญขึนบ้านใหม่ 

 วันที  22 กรกฎาคม 2558 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการ นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก 

และนางสาวไข่มุกข์  จ ันทโคตร์ กรรมการ เข้า

ร่วมงานมงคลสมรสว่าทีร้อยตรีมงคล  ดอนใหม่ 

สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ณ ห้อง

สุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั น           

รีสอร์ท พร้อมมอบของทีระลึกของสหกรณ์ฯ (หมอ้-

หุง้ขา้วไฟฟ้า มูลค่า 550 บาท) ใหแ้ก่สมาชิกดว้ย 

 วันที 16 สิงหาคม 2558 นายธนกฤต  วโร-

ตนม ์กรรมการ เขา้ร่วมงานทาํบุญขึนบา้นใหม่นาย

วุฒิพร อิ มใจจิตร์ สมาชิกแผนกสปินนิ ง ผลิต ณ 

บา้นพกั ต.บางจกั อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง พร้อม

มอบของทีระลึกของสหกรณ์ฯ (กระทะไฟฟ้า มูลค่า 

550 บาท) ใหแ้ก่สมาชิกดว้ย 

รองประธานฯ และกรรมการ เข้าร่วมสัมมนาทาง

วิชาการทีกรุงเทพฯ  

วนัที 8 - 9 สิงหาคม 2558 นายวรัิต  ชูจิตต์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนายเสน่ห์  ชุ่ม-

หฤทยั กรรมการ เขา้ร่วมสัมมนาทางวชิาการ ครังที 

5/2558 ของสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิ -  

ยาลยั จาํกดั กรุงเทพฯ 

การ สัม มน า มีวัตถุ ป ระ ส งค์ เ พื อ เ ส ริ ม

ประสบการณ์ให้แก่ผู ้บริหารสหกรณ์ให้มีความรู้ 

และแนวคิดในเรืองเศรษฐกิจทีสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารงานสหกรณ์ และมีความรู้

เกียวกับการบริหารเ งินทุนของสหกรณ์ให้เ กิด

ประโยชน์สูงสุด และนาํไปปฏิบติั และแลกเปลียน

ประสบการณ์ระหวา่งผูบ้ริหารสหกรณ์ต่าง ๆ 

นายก กรรมการฯ และเจ้าหน้าที สสอป. ประชุม

ร่วมกบัคณะกรรมการ เอส เอส เค กลกาลฯ  

วนัที 19 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์-

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นายสํารวย 

รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2 นางลัดดา ไชยสิทธิ 

เหรัญญิก นายนุกูล ยงัสี กรรมการผู ้จัดการ และ 

นางสาวลกัขิกา ประชานิกร ร่วมกนัให้การตอ้นรับ

และประชุมร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์ออม-

ทรัพย ์เอส เอส เค กลกาล จาํกดั รวม 6 คน โดยการ

นาํของประธานกรรมการฯ และรองประธานฯ การ

ประชุมร่วมกันครังนีเป็นการประชุมเกียวกับการ

ดาํเนินงานระหว่าง สสอป. กบั ศูนยป์ระสานงานฯ 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที ร่วมเสวนากบั สส. ชสอ. 

วนัที 20 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ นายวิรัต         

ชูจิตต์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์สหกรณอ์อม-

ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด นายลิขิต          

มีบาํรุง เหรัญญิก นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดัการ 

และนางสาวฐิติพร ควรบาํเรอ เข้าร่วมการสัมมนา

แลกเปลียนแนวคิด เรือง "การสร้างสวสัดิการ" ซึง
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จดัโดย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก-

ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(สส.ชสอ.) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รู-

อ่างทอง จํากัด โดยมีกรรมการฯ และเจ้าหน้าที

สหกรณ์ฯ อีก 3 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมการสัมมนา คือ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอ่างทอง จาํกดั สหกรณ์ออม-

ทรัพย์ตาํรวจ จํากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์โรง-

พยาบาลอ่างทอง จาํกดั 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

ใหญ่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง 

วนัที 21 - 22 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ  

วายุพกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายเฉลย  ชมบุหรัน 

รองประธานฝ่ายการเงิน และนายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั 

กรรมการฯ เขา้ร่วมสัมมนา เรือง “กฎหมายวา่ด้วย

การคาํประกัน และพระราชบญัญติัสหกรณ์” และ

เข้า ร่วมประชุมใหญ่ประจําปี 2558 ของชมรม-

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ณ โรงแรมปทุมธานี-

เพลส ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

 ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 

นายเฉลย  ชมบุหรั น รองประธานฝ่ายการเงิน ได้รับ

การเลือกตงัให้เป็นกรรมการชมรมฯ ดว้ย  สําหรับ 

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ดํารง

ตาํแหน่ง รองประธานชมรมฯ คนที 1 ในคณะ-

กรรมการชมรมฯ อยู่แลว้ 

สหกรณ์ฯ เ ป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตรองประธาน

กรรมการฯ  

วนัที 22 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายกฤษณชัย  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายวรัิต  ชูจิตต์ รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาวไข่มุกข์ จนัท-

โคตร์ กรรมการฯ และนางเกษมศ รี เมฆหมอ ก 

ผูจ้ดัการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพ

นายวาธะ  ดนตรี  อดีตรองประธานกรรมการ

สหกรณ์ฯ ณ วดัโลห์สุทธาวาส อ.เมือง จ.อ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล จํานวน 6 ราย เป็น

เงิน 3,500 บาท 

วันที 7 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน

สมทบทุนในการจดัซือเครืองมือแพทยเ์พือมอบให้

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ไวใ้ชบ้ริการทางการแพทย ์

อาคาร สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ร่วมกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จาํกัด 

จาํนวน 1,000 บาท และบริจาคเงินเพือช่วยเหลือ

ผู ้ป่วยทีติดเชือ HIV ทีวดัพระบาทนําพุ ร่วมกับ

สหภาพแรงงานอินโด-ไทย จาํนวน 500 บาท 

วันที 26 สิงหาคม 2558 ร่วมทาํบุญถวายผา้-

พระกฐินพระราชทานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

ประจาํปี พ.ศ. 2558 เพือนาํไปถวาย ณ วดัระฆงัโฆ-

สิตารามมหาวรวหิาร จาํนวน 500 บาท 

วันที 4 กันยายน 2558 สหกรณ์ฯ ร่วมทาํบุญ

เพือการกุศล จาํนวน 3 ราย ดงันี  

- บริจาคเงินสมทบในการถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน ประจาํปี พ.ศ. 2558 ไปถวาย ณ วดั-

เพชรสมุทรทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 



 5 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558 

 
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร์ จาํกดั จาํนวน 500 บาท 

- บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณในการ

จดักิจกรรม “โครงการแด่นอ้ง” ณ โรงเรียนบา้นแม่-

พร้าว อ.สอง จ.แพร่ ร่วมกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครู-

แพร่ จาํกดั จาํนวน 500 บาท 

- ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วดัวร-

จนัทร์ ต.โพธิพระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

จาํนวน 500 บาท 

นายก กรรมการ และเจ้าหน้าที สสอป. แนะนํ า

สมาคมฯ กับ สอ.พนักงานกลุ่มบริษัทคิงพิชเชอร์ฯ 

วนัที 26 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวรัิต  ชูจิตต์ นายเสด็จ  บุนนาค กรรมการฯ และ 

นางสาวลักขิณา  ประชานิกร เจ้าหน้าทีสมาคมฯ 

เดินทางไปแนะนาํ สสอป. และเชิญชวนให้สหกรณ์

ออมทรัพยฯ์ สมคัรเขา้เป็นศูนยป์ระสานงาน สสอป. 

กบัคณะกรรมการและเจา้หน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย-์

พนกังานกลุ่มบริษทั คิงพิชเชอร์โฮลดิง จาํกดั ต.นาดี 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายกิตติวฒัน์  ศิริภคั-

คุณาวงค์ ประธานกรรมการฯ พร้อมกบักรรมการฯ 

และ เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ให้การตอ้นรับ พร้อมกับ

สอบถามเรือง สสอป. ดว้ยความสนใจเป็นอย่างมาก 

ทงันี นายกสมาคมฯ ไดท้าํการมอบนาฬิกาสมาคมฯ 

ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ ดว้ย 

นายกสมาคมฯ และกรรมการ สสอป. ร่วมการประชุม

ใหญ่วิสามัญ ครังที 2/2558 ของ สส.ชสอ. 

วนัที 27 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ  วายุ - 

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายสํารวย  รอดวงษ ์อุปนายก คนที 2 นางสิริภสัสร 

เ อียมสุวรรณ  เล ขานุการ  นางลัดดา ไชย สิทธิ 

เหรัญญิก นายสมจิตร แสนโคตร์ ผู ้ช่วยเหรัญญิก 

และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ เขา้ร่วมการประชุม

ใหญ่วิสามัญ ครังที 2/2558 สมาคมฌาปนกิจสง-

เคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-

แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ ห้องประชุม 701 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จําก ัด   

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

 ที ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ มี ม ติ รั บ ทร าบ ผ ล ก า ร

ดาํเนินงานของ สส.ชสอ. เดือนมกราคม - กรกฏาคม 

2558 โดยมีสมาชิก 222,913 คน สมาชิกเสียชีวิต 

1,080 คน รับทราบความคืบหน้าของโครงการ

ก่อสร้างอาคารสํานักงาน สส.ชสอ. ทาํการแก้ไข

ขอ้บงัคบัฯ ลดการเก็บเงินสงเคราะห์ศพ จากศพละ 

2.73 บาท เหลือศพละ 2.70 บาท และทาํการเรียกเก็บ

เงินสงเคราะห์ศพรายปี ปีละ 5,000 บาท มีมติแก้ไข

ระเบียบสมาคมฯ วา่ดว้ยเจา้หนา้ทีสมาคมฯ เพือปรับ

ฐานเงินเดือน และเพดานเงินเดือนสูงสุดเพิมให้

เจา้หนา้ที ร้อยละ 4 

นายกสมาคมฯ และกรรมการ สสอป. ร่วมให้ความรู้

เกียวกับ สสอป. แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ทีสมุทรปราการ 

วนัที 27 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการฯ และนางสาวพชัรินทร์  

ชูธัญญะ เจา้หน้าทีสมาคมฯ เดินทางไปเป็นวิทยากร 

เรือง "การสมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป." แก่สมาชิก
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส เอส เค สแตมป์ปิง จาํกัด      

อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ โดยมีสมาชิกเขา้

รับฟัง ประมาณ 45 คน ทงันี ผูเ้ขา้รับฟังไดส้อบถาม

เรืองเกียวกับการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกด้วยความ

สนใจเป็นอยา่งมาก 

นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

ประจําเดือนสิงหาคม 2558 คณะกรรมการ สสอป.  

วนัที 28 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวรัิต ชูจิตต์ กรรมการฯ พร้อมดว้ยคณะกรรม-

การฯ และเจา้หนา้ที สสอป. เดินทางไปประชุมประ-

จาํเดือนสิงหาคม 2558 ณ หอ้งประชุมบริษทั ฝาจีบ- 

จาํกดั อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทงันี สหกรณ์ออม-

ทรัพย์พนักงานฝาจีบ จําก ัด ได้เ ป็นเจ้าภาพเลียง

อาหารกลางวนัแก่คณะกรรมการฯ และเจา้หน้าที 

สสอป. ดว้ย 

 ก่อ นการประชุม นายวิชัย ศ รี ศุภสันต ์

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานฝา-

จีบ จาํกดั ไดก้ล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมการประชุม และ

นายกสมาคมฯ ได้ทําการมอบกระเช้าเครืองดืม

ใหแ้ก่สหกรณ์ 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีฯ ร่วมอบรมทีสันนิบาต-

สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 วนัที 31 สิงหาคม 2558 นายรวิพงศ์  ศุภศรี 

กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และ 

นางสาวนุชนารถ  แก้วนําเชือ เจา้หน้าทีบญัชี เข้า

ร่วมการอบรม เรือง “กฎหมายการทวงหนีใหม่” ณ 

ห้องประชุมสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

กรุงเทพฯ  

 การอบรมมีวตัถุประสงค์เพือให้ผูเ้ข้าร่วม

การอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักฎหมายทวง

หนีฉบับใหม่ และสามารถนําไปปฏิบัติใช้อย่าง

ถูกตอ้ง และทาํการปรับปรุงโครงหนีของสหกรณ์ 

และไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกนั 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที ร่วมการอบรมกับชมรม-

สหกรณ์จงัหวัดอ่างทอง ที สกก. วิเศษชัยชาญ จํากัด 

           วนัที 3 กันยายน 2558 นายรวิพงษ์  ศุภศรี 

นายณฐัภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการฯ นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผู้จดัการ และนางสาวดวงกมล  แก้ว-

สุกใส เจา้หนา้ทีธุรการ เข้าร่วมการอบรมกรรมการ

และเจา้หนา้ทีสหกรณ์สมาชิกชมรมสหกรณ์จงัหวดั-

อ่างทอง เรือง “บทบาทหน้าทีกรรมการใหม่ และ

เจ้าหน้าทีสหกรณ์” ณ ห้องประชุมสหกรณ์การ-

เกษตรวิเศษชยัชาญ จาํกดั อ.วิเศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 

ซึงจดัโดยชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

            การจดัอบรมมีวตัถุประสงค์เพือให้กรรมการ

ใหม่ และเจ้าหน้าที ได้รับควารู้ ความเข้าใจเรือง

บทบาท หน้าที หลกัการ อุดมการณ์ และวิธีการ

สหกรณ์มากขึน และได้ทาํความรู้จกักันระหว่าง

สหกรณ์สมาชิกชมรมสหกรณ์จังหวดั อ่างทอง

เพือใหเ้กิดความเชือมโยงระหวา่งองคก์ร 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558 

 
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที สอ. พนักงานบริษัท

รอยัล ปอร์ซเลน จํากัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ 

  วนัที 4 กันยายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน-

ไทยเรยอน จาํกัด นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ 

ประธานกรรมการฯ นายเฉลย  ชมบุหรั น รอ ง

ประธานฝ่ายการเงิน นายวรัิต ชูจิตต์ รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาวไข่มุกข์ จนัทโคตร์ 

กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และ 

นางสาวดวงกมล แกว้สุกใส เจา้หนา้ทีธุรการ ใหก้าร

ตอ้นรับคณะกรรมการฯ และเจา้หนา้ทีสหกรณ์ออม-

ทรัพย์พนักงานบริษัท รอย ัล ปอร์ชเลน จํากัด         

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จาํนวน 10 คน โดยการนาํของ

นายสมพร  รังสร้อย ประธานกรรมการฯ ซึงมา

ศึกษาดูงานของสหกรณ์ฯ และไดดู้ระบบโปรแกรม

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ดว้ย 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และรองประธานฝ่ายการเงิน ร่วม

ประชุมใหญ่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง 

  วนัที 5 กันยายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ และนายเฉลย 

ชมบุหรั น รองประธานฝ่ายการเงินสหกรณ์ออม-

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด เขา้ร่วมการ

สัมมนา เรือง "100 ปี กบัการพฒันาขบวนการแรง-

งานไทย " แล ะการประชุ มประจ ํา เ ดือนคณ ะ-

กรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ณ 

แฟนตาซีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ชยันาท โดยมีผู ้เขา้ร่วม

การสัมมนา 75 คน 

การสัมมนาประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ คือ เรือง  

"นโยบายการบริหารงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย-์

แห่งประเทศไทย จําก ัด" โดย นายประดิษฐ์ หัสดี 

รองประธาน ชสอ. คนที 1 "100 ปี กบัการพฒันา

ขบวนการสหกรณ์ไทย" บรรยายโดย นางสาวนลินี  

สาระกุล สหกรณ์จงัหวดัชยันาท และเรือง "กฏหมาย

การทวงหนี ฉบบัใหม่" บรรยายโดย นายณฐักร แก้ว

ดี กรรมการดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จาํกดั 

การสัมมนาในครังนีได้รับเงินสนับสนุน

จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย- 

จาํกดั เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึงแสนห้าหมืนบาท

ถว้น) 

 อนึง หลงัเสร็จสิ นการสัมมนานายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และนาย

เฉลย ชมบุหรัน รองประธานฝ่ายการเงิน เขา้ร่วมการ

ประชุ มประจําเ ดือนของคณะกรรมการชมรม-

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางดว้ย 

นายกสมาคมฯ และกรรมการ สสอป. ร่วมประชุม

คณะกรรมการ การศึกษาและประชาสัมพันธ์ สสอป. 

 วนัที 11 กันยายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ และนายวิรัต  

ชูจิตต์ กรรมการฯ เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ

การศึกษาและประชาสัมพนัธ์ สสอป. ชุดที 3 ครังที 

1 ณ ห้องประชุม 301 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-

แห่งประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

 ทีประชุมมีมติใหจ้ดัทาํเวปไซด์ของ สสอป. 

และดาํเนินงานตามแผนงานทีคณะกรรมการ สสอป.

กาํหนดไวห้ลายเรือง 

นายกสมาคมฯ และกรรมการ สสอป. ร่วมงานสวด

ศพ และงานฌาปนกิจศพอดีตกรรมการ ชสอ. 

 วนัที 11 - 12 กนัยายน 2558 นายศรีโพธิ วา-   
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ยุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปร่วมฟัง

พระส วดงานศพนายกิตติช ัย  ฝันฝากจิต  อดีต

กรรมการดาํเนินการชสอ. และผู้เชียวชาญ คณะ-

กรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ ชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด และร่วม

พิธีฌาปนกิจศพ ทีวดักุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรี-

ขนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการฯ ร่วมประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ

กลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ 

  วนัที 13 กันยายน 2558 นายเฉลย  ชม-

บุหรั น รองประธานฝ่ายการเงิน และนายวรัิต  ชูจิตต ์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เดินทางไปประชุม

ประจาํเดือนคณะกรรมการสหพนัธ์สหกรณ์ออม-

ทรัพย์ผูใ้ช้แรงงาน (สอร.) ณ ห้องประชุมสโมสร-

พนักงานการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ จดัโดย

มูลนิธิไพศาล  ธวชัชยันนัท ์

นายก สสอป. และกรรมการร่วมพิธีทําบุญครบรอบ 

43 ปี ชสอ. และมอบของทีระลึกแก่ ชสอ. 

  วนัที 14 กันยายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายสํารวย  รอดวงษ ์อุปนายก คนที 2 และนางลดั-

ดา  ไชยสิทธิ เหรัญญิก และนางสาวลกัขิกา ประชา-

นิกร เจา้หน้าทีสมาคมฯ เขา้ร่วมพิธีทาํบุญเนืองใน

โอกาส “ครบรอบ 43 ปี การก่อตงั ชุมนุมสหกรณ์-

ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด” และพิธีมอบโล่ 

ประกาศนียบตัร และสร้อยคอทองคาํ หนกั 1 บาท 

ใหแ้ก่เจา้หน้าทีชุมนุมฯ ทีทาํงานมาครบ 1 ปี ณ ทีทาํ

การชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย- 

จาํกดั ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  ประธาน ชสอ . เ ป็น

ประธานในพิธีดงักล่าว 

 อนึง นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ ทงั 3 

ท่าน ไดร่้วมกนัมอบของทีระลึกแสดงความยินดีกบั 

ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.

เนืองในโอกาสครบรอบ 43 ปี การก่อตงั ชสอ. ดว้ย 

ผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมชมรมสหกรณ์จังหวัด

อ่างทอง 

วนัที 15 กันยายน 2558 นางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผู ้จัดการ เข้าร่วมการประชุมประจําเดือน

กรกฏาคม 2558  คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จงัหวัด

อ่างทอง โดยมีนายประจวบ  เนตรพลตรี รองประธาน

ชมรมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

 ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ เดือนสิงหาคม 2558 มีมติ

รับรอ งรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ ประจํา เ ดือ น

สิงหาคม 2558 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

กรรมการ และผูจัดการสหกรณฯ 

เย่ียม นางสาวปยะพร  ชูตระกูล  

สมาชิกที่ลาออกจากงานเกิน 5 ป 
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กรกฏาคม 2558 จาํนวน 73,442.86 บาท มีรายรับ 

17,705.2 6 บาท รายจ่าย  1 ,040 บาท และเ งิน

คง เ ห ลือ ย ก ไ ป เ ดื อ นกัน ย า ย น  2 5 5 8  จําน วน 

90,108.12 บาท ติดตามผลการประชุมครังก่อน 1 

เรือง คือ สรุปผลการจดัการอบรมกรรมการฯ และ

เจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ (วนัที 3 ก.ย. 2558)โดยชมรมฯ 

เสียค่าใช้จ่าย 14,270 บาท รับทราบการเชือมโยง

ธุรกิจระ หว่างส หกรณ์สมาชิก ฯ ติดตามความ

คืบหน้าการจดัการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 

2558 ในวนัที 18 - 19 กนัยายน 2558 รับทราบเรือง

ทีสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองแจง้ใหท้ราบ 

นายก สสอป. ร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 

สสอป. ทีนนทบุรี 

 วันที 16 กันยายน 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เขา้

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ สสอป. 

ชุดที 3 ครังที 1 ณ หอ้งประชุม 301 ชุมนุมสหกรณ์-

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด โดยมีนายศรี-

โพธิ  วายุพกัตร์ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

สหกรณ์ฯ มองเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่นักศึกษา

ฝึกงาน 

 วนัที 19 กันยายน 2558 นางสาวไข่มุกข์  

จันทโคตร์ กรรมการ มอบเงินค่าอาหารกลางวนั

ให้แก่นางสาวสุวิมล  อยู่ เพ็ชร นักศึกษาฝึกงาน

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง 

ซึงฝึกปฏิบติังานตงัแต่วนัที 20 กรกฎาคม ถึงวนัที 18 

กนัยายน 2558 จาํนวน 2,600 บาท 

กรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เยียมไข้

สมาชิกป่วย 8 ราย 

 วันที 7 สิงหาคม 2558 นายกฤษณชัย  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นาง

นาถ  มงคลหวา้ หวัหนา้ฝ่ายทวัไป ณ บา้นพกั อ.ป่า-

โมก จ.อ่างทอง เนืองจากเป็นแผลในกระเพาะ 

 วันที 27 สิงหาคม 2558 นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายการเงิน นางสาวไข่มุกข ์ จนัทโคตร์ 

กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู ้จดัการ 

เดินทางไปเยียมไข้นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ 

สมาชิกแผนกบริหาร (สปินนิง ซ่อมบาํรุง) ทีบา้นพกั 

ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากกลา้มเนือหวัใจ

ตายเป็นบางส่วน 

วันที 8 กันยายน 2558 นางสาวภัทรสุดา  

วงษ์เกลียง สมาชิกโรงงานหนองแค เป็นผู ้แทน

สหกรณ์ฯ ทาํการเยียมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ นาย

นที  ตรีสังข์ และนางนภาภชั  ช่อมะปราง สมาชิก

โรงงานหนองแค เนืองจากเป็นไขเ้ลือดออกทงั 2 คน 

วันที 8 กันยายน 2558 นายฉัตรชัย  เทียงทว ี

สมาชิกโรงงานหนองแค เป็นผู ้แทนสหกรณ์ฯ ทาํ

การเยียมไขน้ายณรงค์ พนัธุ สมาชิกโรงงานหนอง-

แค เนืองจากป่วยเป็นโรคไขห้วดัใหญ่ 

วันที 8 กันยายน 2558  นางสาวไข่มุกข์       

จันทโคตร์  นาย สุทัศน์   เอี ยมแ สง  นายณัฐ ภู มิ  

สุวรรณวงศา กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผู ้จัดการเดินทางไปเยียมไข ้นายธํารงศักดิ  

รักชาติเจริญ สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็น-

พนักงาน ทีโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ อ.เมือง           

จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตดัถุงนาํทีคอ 

วันที 10 กันยายน 2558 นายเฉลย  ชมบุหรั น

รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต ชู จิตต์  รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษมศรี เมฆ-
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หมอก ผู ้จดัการ เดินทางไปเยียมไข้นางสาวจุฬา-

ลกัษณ์  สีแสด สมาชิกแผนกบริหาร (แวร์เฮา้ท์) ที

บา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากเป็น

ไขเ้ลือดออก 

วันที 19 กันยายน 2558 นางสาวไข่ มุกข์  

จนัทโคตร์ และนายพีระภทัร  ลอยละลิว กรรมการ 

เดินทางไปเยียมไข้นางสาวมยุรี  บัวชุม สมาชิก

แผนกวิสโคส ผลิต ณ บ้านพกั ต.โพสะ อ.เมือง          

จ.อ่างทอง เนืองจากเกิดอุบติัเหตุรถชนสุนขั 

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วยทงั 

8 ราย สหกรณ์ฯ ได้ทําการซือของเยียมไข้ให้แก่

สมาชิกทุกคน เป็นเงิน คนละ 300 บาท 

กรรมการฯ ร่วมเป็นเ จ้าภาพสวดศพมารดาภรรยา

ของกรรมการสหกรณ์ฯ   

 วนัที 11 สิงหาคม 2558 นายกฤษณชัย  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการ นายวิรัต  ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดศพ

มารดาภรรยานายเฉลย  ชมบุหรั น รองประธานฝ่าย-

การเงิน ณ วดัปราสาท อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา - มารดาสมาชิก 

 วันที  23 กรกฎาคม 2558 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการ นายสุทศัน์ เอียม-

แสง กรรมการ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดานายวิระ  

เอียมสะอาด สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี ผลิต ณ วดั

อมัพวนั อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  

 วันที 15 กันยายน 2558 นายกฤษณชัย  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการ นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก 

นายสุทัศน์  เอียมแสง นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา 

กรรมการ และนางนาถ  มงคลหวา้ หัวหน้าฝ่าย-

ทั วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดศพบิดานายอดุลย ์         

โตวิจติร สมาชิกแผนกอลัซิลลารี ผลิต ณ วดัโพธิทูล 

ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง  

วันที 16 กันยายน 2558 นายกฤษณชัย  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการ นางสาวไข่มุกข ์  

จนัทโคตร์ นายสุทัศน์  เอียมแสง นายพีระภัทร   

ลอยละลิว และนายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา กรรมการ 

ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดศพมารดานายณรงค์ชัย  ทวีคูณ 

สมาชิกแผนกวิโคส ผลิต ณ วดัโบสถ์สายทอง        

ต.สายทอง อ.ป่าโมก  

ในการเดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพทงั 3 

ราย สหกรณ์ช่วยเงินทาํบุญ รายละ 500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

ประจาํเดือนกันยายน 2558 คณะกรรมการ สสอป.  

วนัที 28 กนัยายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการ

ประชุมประจาํเดือนกนัยายน 2558 คณะกรรมการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพย์สถานประกอบการ ณ ห้องประชุม 301 ชุม-

นุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

กรรมการ และเจาหนาที่สหกรณฯ มอบเงินชวย

ทําบุญงานศพบิดานายอดุลย  โตวิจิตร 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558 

 
 

 

รู้ก ันหรือยงั? วันที 31 ตุลาคม

ของทุกปี ถือเป็นวนัสําคญัวนั

หนึงในการพฒันาประเทศไทย เพราะเป็น “วันออม

แห่งชาติ” เนืองจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ วันที 31 

ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพือส่งเสริม

ให้ค นไ ทย มีนิสั ย รั กก าร อ อ ม ร วม ทัง เ พื อ ให้

ประชาชนตระหนกัถึงความสําคญั และประโยชน์

ของการออมเงิน เรืองการออมเงิน ต้องถือเป็นเรือง

ใหญ่ระดบัชาติ ทีผูห้ลกัผู ้ใหญ่ต้องให้ความสําคญั 

เพราะเงินออมไม่เพียงแต่จะสร้างความมนัคงส่วน

บุคคล หรือส่งเสริมความสงบเรียบร้อยทางสังคม 

แต่ยงัช่วยลดการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพือนาํมา

ลงทุนในโครงการต่างๆ ซึงจะทาํใหก้ารขยายตวัทาง

เศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง เราใน

ฐานะสมาชิกคนหนึงในสังคมไทย เราก็สามารถช่วย

ชาติได ้ดว้ยการสอนเด็กๆ ใหรู้้จกัการออมเงิน และ

ปลูกฝังใหเ้ด็กๆ มีวนิยัทางการเงิน การสอนเด็กๆ ให้

รู้จกัวิธีการเก็บออมอย่างชาญฉลาด ทําได้ไม่ยาก

อย่างเช่น ทุกครังทีให้เงินเด็กๆ ตอ้งสอนให้เด็กๆ 

เก็บเงินใหเ้พียงพอก่อน แลว้เงินส่วนทีเหลือจากการ

เก็บออม จึงค่อยนาํไปใชจ่้าย ตามปกติคนไทยมกัจะ

สอนลูกหลานใหรู้้จกัใช้จ่ายอย่างประหยดั เราจึงมกั

กาํชับเด็กๆ เสมอ เวลาให้สตางค์ไปกินขนมวา่ ให้

ใช้เงินประหยดัๆ และเหลือมาเก็บไวบ้า้ง แต่เด็กๆ 

มกัจะลงเอยทีไม่มีเงินเหลือกลบัมาเก็บเลย เพราะทงั

ขนม ทงัของเล่นมนัมีเสน่ห์ดึงดูดให้เสียสตางค์ได้

ทุกครังไป แลว้เด็กๆ ก็จะตงัใจว่า ไม่เป็นไร คราว

หนา้ค่อยเก็บเงินก็ได ้เผลอแป๊บเดียวกลายเป็นผูใ้หญ่

ทีไม่มีเงินออมไปซะแลว้…!!! กุศโลบาย ในการ

สร้างแรงจูงใจใหเ้ด็กๆ อยากออมเงินใหไ้ดม้ากๆ อีก

ขอ้หนึงทีไดผ้ลเสมอ ก็คือกําหนดเงือนไขการออม

ว่า หากเด็กๆ เก็บเงินได้ 90 บาท เราจะเติมให้เป็น 

100 บาท และหากจะเพิ มเงือ นไขให้เด็กๆ ตัง -

เป้าหมายในการออมเงินด้วย ก็จะเป็นการสอนที

สมบูรณ์แบบอย่างยงิ 

สํ าหรั บส ห กรณ์ อ อ มทรั พย์ฯ  ขอ ง เร า 

มองเห็นความสําคญัของการออมเช่นกนั เพราะเรา

เป็นองค์กรทีมุ่งเน้นส่งเสริมการออมอยู่แล้ว เป็น

สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ วตัถุประสงค์ก็เพือ

ส่งเสริมการออมของสมาชิก เป็นสําคญั จะเห็นไดว้า่ 

เมือท่านสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ สิงแรกทีท่าน

ออม คือ การถือหุ้นกับสหกรณ์ นอกจากแสดงให้

เห็นว่าท่านได้เป็นเจ้าของสหกรณ์ด้วยการถือหุ้น

แล้ว การสะสมหุน้ในแต่ละเดือนของท่านก็คือ การ

เก็บออมเงินนนัเอง แต่เนืองจากทุนเรือนหุน้เป็นเงิน

ออมทีไม่สามารถเบิกถอนออกมาใช้จ่ายได้เมือ

จาํเป็น สหกรณ์ฯ จึงตอ้งเปิดบริการรับฝากเงินใหแ้ก่

สมาชิก ซึงดู เหมือนการบริการรับฝากเงินของ

สหกรณ์ฯ สมาชิกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นความ-

สําคญัเท่าทีควร เพราะส่วนใหญ่เฝ้ารอคอยว่าจะ

สามารถกู้เงินได้เมือไหร่ เป็นสมาชิกกีเดือน กีปี มี

หุน้เท่านนั เท่านี จะกู้ได ้ซึงอนันีไม่ใช่วตัถุประสงค์

ทีแทจ้ริงของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ลย “สะสมเงินออม 

และกู้เมือจําเป็น” นีต่างหากคือสิงสําคญัของการเป็น

สมาชิก อีกวตัถุประสงค์หนึงคือ “การช่วยเหลือซึง

กันและกนั” สมาชิกทีเก็บออม ถือหุน้ ฝากเงิน ไวก้ับ

สหกรณ์ฯ สมาชิกทีมีความจาํเป็นตอ้งใช้เงินสามารถ

มากู้เงินไปใช้จา่ยได ้ซึงสหกรณ์ตงัใหม่บางแห่งตอ้ง 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558 

 
เขา้คิวกูเ้งิน นนัเพราะมีคนออมนอ้ยนนัเอง 

ระหว่างวันที 1 - 31 ตุลาคม 2558 สหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ ของเราจัดเดือนแห่งการออมขึน เพือ

ส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก โดยมีของขวญัเป็น

กระปุกออมสินรูปแพะ ซึงเป็นการจดัจาํหน่ายของ

กรมส่งเสริมสหกรณ์เนืองในวโรกาสครบรอบ 60 ปี 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมงกุฎราช-

กุมารี มอบใหเ้ป็นทีระลึก และไวเ้ก็บสะสมเงิน เมือ

เก็บได้เต็มกระปุกก็นํามาฝากไว ้กับสหกรณ์ ฯ 

สมาชิกทีอยากเขา้ร่วมโครงการเดือนแห่งการออม

สามารถเขา้ร่วมไดง่้าย ๆ ดงันี 

Ω  เ พิ มค่าหุ้นตังแต่ 1 ,00 0 บาทขึนไป 

(อย่างนอ้ย 6 เดือน จึงจะลดค่าหุน้ไดน้ะคะ) 

Ω เปิดบญัชีทุนการศึกษาบุตรเล่มใหม่ (ไม่

จาํกดัยอดนะคะ เปิดได้ตงัแต่ 200 บาทขึนไปค่ะ) 

Ω สําหรับสมาชิกทีเคยลาออกจากสหกรณ์

แลว้มาสมคัรใหม่ จะไดรั้บการยกเวน้ ดงันี 

1.) รับเขา้เป็นสมาชิกกรณีเคยลาออกแลว้ 3 

ครัง (ปกติสหกรณ์ฯ จะไม่รับเขา้เป็นสมาชิกนะคะ) 

  2.) ยกเวน้ค่าปรับค่าธรรมเนียมแรกเขา้ โดย

เรียกเก็บเท่ากบัสมาชิกใหม่ปกติ คือ 30 บาท (ปกติ

สมัครครังแรกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30 บาท 

ลาออกแลว้สมคัรครังที 2 เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

20 0 บาท และล าอ อกแ ล้วส มัครครังที  3  เ ก็บ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 500 บาท หากเกิน 3 ครังจะไม่

รับเขา้เป็นสมาชิกค่ะ)  

ข อ เ ชิ ญช ว น ส ม า ชิ ก ทุ ก ท่ าน เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการ “เดือนแห่งการออม” กนันะคะ สมาชิกไม่

จาํเป็นตอ้งมีเงินก้อนมาฝากกบัสหกรณ์ฯ เพียงเพิม

ค่าหุน้ และเปิดบญัชีเพือการศึกษาบุตรเป็นรายเดือน 

ก็จะได้รับของขวญักันแล้ว ขอชีแจงเรืองบัญชี

ทุนการศึกษาบุตรเพิมเติมนะคะ เป็นบญัชีทีฝากทุก

เดือนแลว้แต่ยอดเงินฝากเริมต้น เช่น สมาชิกเปิด

บญัชี 200 บาทไวใ้นเดือนแห่งการออมนี ในเดือน

พฤศจิกายน สหกรณ์ฯ จะหกัเงินจากเงินเดือนของ

สมาชิกเข้าฝากอัตโนมัติ 200 บาท และในเดือน

ต่อไป จนกว่าจะครบ 36 เดือน หรือ 3 ปี จากนัน

จะแจ้งให้สมาชิกมาปิดบญัชีเพือรับเงินทีฝากไว้

ทงัหมด รวมเป็นเงินต้น 7,200 บาท (200 x 36) 

ดอกเบียจํานวน 397 บาท (อาจคลาดเคลือนนิด

หน่อยนะคะขึนอยูก่ับจาํนวนวนัค่ะ) และเงินรางวลั

อีก 1%  คือ 72 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 7,669 บาท  

ไม่ว่าสมาชิกจะฝากยอดเท่าใดก็จะได้รับเท่ากับ       

1% ของยอ ดรวมทีครบค่ะ (สามารถฝากได้ตัง       

แต่เดือนละ 200 บาท จนถึง 15,000 บาท) สําหรับ

อัตราดอกเบียร้อยละ 3.50 ต่อปี เป็นอัตราทีสูงมากใน

ส ภ าวะ เ ศ รษ ฐ กิจใ น ปั จจุบั น  ส่ วน อัต ร า ด อ ก            

เบียเงินฝากออมทรัพย์อยู่ทีร้อยละ 1 ต่อปี เงินฝาก            

ออมทรัพย์พิเศษ อยู่ระหว่าง 2.25 - 3.00 ต่อปี แล้ว          

แต่ยอ ดทีฝ าก  โ ดยฝาก เ ริ มต้นที 3 00 บาท ถึ ง 

499,999.99 บาท อ ัตราดอกเบียร้อยละ 2.25 ต่อปี 

ยอดฝาก 500,000-999,999.99 บาท อตัราดอกเบีย

ร้อยละ 2.50 ต่อปี ยอดฝาก 1,000,000 -1,999,999.99 

บาท อตัราดอกเบียร้อยละ 2.75 ต่อปี หากยอดฝาก 

2,000,000 บาทขึนไป อตัราดอกเบียร้อยละ 3.00         

ต่อปี สมาชิกสามารถทะยอยเก็บออมเงินไปเรือยๆ 

ไดค้่ะ ยอดฝากมีเท่าไรก็ไดรั้บอตัราดอกเบียตามนนั 

ซึงสหกรณ์ฯ จะปรับอัตราดอกเบียเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษทบเป็นตน้เงินให้ทุกวนัที 30 มิถุนายน 

และ 31 ธนัวาคม อย่าลืม ! เข้าร่วมโครงการกันนะคะ     
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558 

 
 

 

สวสัดีครับ “ข่าวสหกรณ์ฯ” ประจาํเดือน

“ตุลาคม 2558” มาพบกับเพือนสมาชิกและท่าน

ผูอ้่านทุกท่านแลว้ครับ 

ขอแ สดงความย ินดีกบัว่าทีเจ ้าสาว คุณ

จันทร์ตรีญา  มาลาพงษ์ ทีไดท้าํการถ่ายรูปชุดพรี- 

เ วดดิ งไว เ้ รียบร้อ ย แ ล ้วคร ับ  ###๙ ๙ ๙ ### งาน

ครบรอบวนัคลา้ยวนัเ กิดขอ งภรรยาคุณมงค ล      

ดอนใหม่ กลางเดือนกนัยายนทีผ่านมา ไม่ทราบว่า

คุณมงคลมอบของขวญัอะไรให้ครับ ###๙๙๙### 

ถ่ายรูปสวยๆ และน่ารักลงเ ฟสบุ ๊คบ่อยมากขึน 

สําหรับ คุณฐิติพร  ควรบําเรอ ไม่ทราบใกลจ้ะมี

ข่าวดีแลว้หรือยงัครับน้องออ้ม  ###๙๙๙### ขอ

แสดงความเสียใจกับ คุณอดุลย์  โตวิจิตร ทีสูญเสีย

คุณพ่อ และ คุณณรงค์ชัย  ทวีคูณ ทีสูญเสียคุณแม่ใน

เวลาเดียวกนัครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจ

กบั คุณพีระภัทร  ลอยละลิว ทีสูญเสียคุณตนัเพือนรัก

ไปเมือเร็วนีครับ ###๙๙๙### เข ้าไปดูเฟสบุ๊คของ 

คุณวันชัย   กุ่มพรม เจา้ตวัไม่ยอมโพสเรืองราวของ

ตวัเอง ได้แต่แชร์ข้อความทีมีประโยชน์จากคนอืน

มาเป็นประจําครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณ  

ภัทรสุดา  วงษ์เกลียง สมาชิกแผนกโรงงานหนองแค

ทีไดเ้ป็นผูแ้ทนสหกรณ์ฯ ทาํการเยียมไขส้มาชิกป่วย 

2 ราย คือ คุณนที  ตรีสังข์ และคุณนภาภัช  ช่อ-

มะปราง ซึงป่วยเป็นไข้เลือดออกทงัสองท่าน ###

๙๙๙### และเช่นเดียวกัน ขอขอบคุณ คุณฉัตรชัย  

เทียงทวี สมาชิกแผนกโรงงานหนองแค ทีไดเ้ป็น

ผู ้แทนสหกรณ์ฯ ทาํการเ ยียมไข้ คุณณรงค์  พันธุ 

เนืองจากป่วยเป็นโรคไข้หวดัใหญ่  ###๙๙๙ ### 

ขอขอบคุณ คุณสมสมัย วงษ์พานิช ทีสมคัรเขา้เป็น

สมาชิก สสอป. เ รียบร้อยแล้วครับ ###๙๙๙### 

ขอขอบคุณ คุณจุฑารัตน์  กลินจันทร์ ทีไดน้ําคุณ

แ ม่ส ม คั ร เ ข า้ เ ป็ น ส ม าช ิก ส ม ท บ ข อ งส ส อ ป . 

เช่นเดียวกนัครับ ###๙๙๙### ใช้เวลาวา่งจากการ

ทาํงานไปซือของทีตลาดนดัมหาวทิยาลยัราชภฏัฯ 

และวดัท่าการ้องสองแห่งเลย สําหรับ คุณพยอม 

ลอยละลิว  ไม่ทราบคนทางบา้นไดอ้ะไรกนับา้ง

ครับ  

 วนัคล้ายวนัเกิดในเดือนกนัยายนทีผ่านมา 

สําหรับ คุณถวลัย์  ศรีทอง คุณณรงค์  คําคติ และคุณ

สมนึก  จิตตวิ ปูน  ก็ขอให้ทังสามท่านมีสุขภาพ

แข็งแรง พบแต่ความสุขในชีวิตตลอดไปครับ ###

๙๙๙### เลียงแมวไว้ทีบ้านประมาณ 20 กว่าตัว 

สําหรับ คุณสมปอง  ภู่ระหงษ์ ไม่ทราบวา่ถ้าเพือนๆ 

ตอ้งการขอไปเลียงบา้งจะให้ไหมครับ ###๙๙๙###  

ทาํอาชีพเสริม ดว้ยการขายหมูปิง สําหรับ คุณมานะ  

เกษางาม ฝากเพือนๆ ช่วยกนัอุดหนุนด้วยครับ ###

๙๙๙### ขยนัทาํกับขา้วทานเองบ่อยๆ สําหรับ คุณ

สมชาย พงษ์ไพร ส่วนฝีมือและรสชาติเป็นอย่างไร

ตอ้งถาม คนทีบา้นดูครับ ###๙๙๙### ฝากประชา-

สัมพนัธ์จาก คุณศรีโพธิ  วายุพักตร์  ว ่า มูลนิธิ-

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จะสอนการเพน้ท์ภาพ 

(ศิลป์ประดิษฐ์)ในวนัเสาร์ที 7, 14, 21 พฤศจิกายน 

2558 ท่านทีสนใจเรียนจะเสียค่าอุปกรณ์ 500 บาท 

ติดต่อด่วนครับ ###๙๙๙### เดินทางไปสัมมนาที 

สุราษฎร์ธานีขากลบั เครืองบินดีเลยเ์พราะเจอพายุ 

แต่ คุณพีระภัทร ลอยละลิว ก็กลบัถึงบ้านดว้ยความ

ปลอดภยัครับ ###๙๙๙### พบกันฉบับหน้า ###

๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙## 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน กนัยายน 2558 (MONTHLY REPORTS SEPTEMBER 2015) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION  SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,133 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 305,860,980.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 10,061,701.15 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 3,363,689.71 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 3,816,655.00 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  9,608,735.86 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 102,716,132.76 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 3,478,094.32 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 2,058,093.37 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  104,136,133.71 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 6,168,020.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 381,089.83 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 251,859.83 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  6,297,250.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 26,513,169.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 1,073,061.47 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 40,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี)  Deposits at Banks 28,647,882.61 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 81,236,636.21 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 290,522,707.84 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 31,623,517.75 บาท Baht 

  รับชําระคืนระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 27,570,384.36 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   294,575,841.23 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 22,751,342.47 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 12,439,767.25 บาท Baht 

14. รายได้ตังแต่เดือนมกราคม - กนัยายน 2558  Revenues from January - September 2015 16,700,330.17 บาท Baht 

15. รายจ่ายตังแต่เดือนมกราคม - กนัยายน 2558  Expenses from January - September 2015 4,240,213.90 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 12,460,116.27 บาท Baht 
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นางสาวภัทรสุดา  วงษเกลี้ยง สมาชิกสหกรณโรงงานหนองแค เปนผูแทนสหกรณฯ เย่ียมไขสมาชิกปวย 2 ราย 

คือ นายนที  ตรีสังข และนางนภาภัช  ชอมะปราง เนื่องจากปวยเปนไขเลือดออก (8 ก.ย. 58) 

กรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ รวมการอบรม 

กับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  

กรรมการฯ และเจาหนาที่ สอ.พนักงานบริษัท 

รอยัล ปอรซเลน จํากัด เขาศึกษาดูงานสหกรณฯ 

เจาหนาที่สหกรณฯ เย่ียมนายประยงค  วงศนพหิรัญ 

สมาชิกที่เกษียณอายุเกิน 5 ป 

กรรมการฯ มอบของที่ระลึก (หมอนผาหม) 

ใหแกสมาชิกที่ฝากเงิน เกิน 1 ลานบาท 


