
รองประธานฝายการเงินไดรับการเลือกตั้ ง เปน
ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง

วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นางสาวฐิติพร
ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ และนางสาวดวงกมล
แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน เดินทางไปรวมการ
สัมมนา เร่ือง “กุญแจสูความสําเร็จในงานบริการ
สหกรณออมทรัพย” และเขารวมการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2555 จัดโดยชมรมสหกรณออม
ทรัพยภาคกลาง ณ เดอะคาวาลิ คาซา รีสอรท ต.บาน
มา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 มีนาคม 2556 เปนการสัมมนา เร่ือง
“กุญแจสูความสําเร็จในงานบริการสหกรณออม
ทรัพย” โดยมีนายบรรพต ฉายมุกดา อาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากร

การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวม
ก า รสัม ม นา ไ ดมีค วา ม รู  ค วา ม เข า ใ จใ นเ ร่ือ ง
ความสําเร็จในงานบริการมากขึ้น เพื่อนําความรูที่
ไดรับไปใชในการบริหารงานสหกรณออมทรัพยให
เกิดประโยชนตอองคกร เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู
เร่ืองงานบริการระหวางกันและกัน เพื่อเปนการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการสหกรณ
สมาชิกชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลางและ
กรรมการสหกรณที่ยังไมได เปนสมาชิ กชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคกลาง

การประชุมใหญสามัญประจําป 2555 ของ
ชมรมฯ ในวันที่ 10 มีนาคม 2556 มีนายมานิตย
ปรีชาหาญ ประธานชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่
ประชุม โดยมีนายธนู โพธิ์ทอง กรรมการชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดทํา
การมอบเงินสนับสนุนการจัดการสัมมนาของชมรม
ฯ จํานวน 200,000 บาท และไดกลาวปราศรัยตอที่
ประชุม ที่ประชุมรับทราบเร่ืองสมาชิกเขาใหม 3
สหกรณฯ รับทราบเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ัง
ของชมรมฯ เปนอาคารสหกรณออมทรัพย สหภาพ
แรงงานไทยคูราโบ จํากัด รับทราบผลการดําเนินงาน-

( อานตอหนา 3 )

ปที่ 27 ฉบับที่ 295 ประจําเดือน เมษายน 2556

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

เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ

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

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ นายวิรัต ชูจิตต
กองบรรณาธิการนายศรีโพธ์ิ วายุพักตร

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

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ Ã�ÇÁ§Ò¹ÍØ»ÊÁº·
¹ÒÂ¾ÕÃÐÀÑ·Ã ÊØÇÃÃ³ÃÑµ¹� (3 ÁÕ¹Ò¤Á 2556)

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ Ã�ÇÁ§Ò¹ÍØ»ÊÁº·
¹ÒÂÈÔÃÔ¾§È� ÊÔ·¸Ô¾§È� (6 àÁÉÒÂ¹ 2556)

¹ÒÂÈÃÕâ¾ Ô̧ì ÇÒÂØ¾Ñ¡µÃ� ÁÍºà§Ô¹ª�ÇÂàËÅ×Í§Ò¹È¾
ÁÒÃ´Ò¹Ò§ÊÒÇ´Ç§Ä·ÑÂ ËÍàÅÔÈ¸ÃÃÁ (8 àÁ.Â. 56)
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รองประธานฯ ไดรับการเลือกตั้ง (ตอจากหนา 1)
ของชมรมฯ ประจําป 2555 รับทราบแผนการ
ดําเนินงานของชมรมฯ ประจําป 2556 มีมติแกไข
ขอบังคับชมรมฯ ขอที่ 32 เพื่อกําหนดปบัญชีของ
ชมรมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ของทุกป ทํา
การเลือกต้ังกรรมการใหม 8 คน แทนกรรมการฯ ที่
ตองจับสลากออกเน่ืองจากดํารงตําแหนงครบ 1 ป
ตามวาระแรกของการดํารงตําแหนงกรรมการชมรมฯ
และมีมติเลือกต้ังนายศรีโพธิ์ วายุพักตร เปนผูแทน
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง เพื่อสมัครเขารับ
การเลือกต้ังเปนกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด

อน่ึง ที่ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ชุด
ใหมไดทําการเลือกต้ังนายศรีโพธิ์ วายุพักตร ดํารง
ตําแหนงประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
กลางคนใหม แทนนายมานิตย ปรีชาหาญ ซึ่งหมด
วาระการดํารงตําแหนงประธานชมรมฯ ดวย
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มอบเงิน
สินไหมทดแทนการสูญเสียอวัยวะใหแกสมาชิก เปน
เงิน จํานวน 13,500 บาท

วันที่ 1 มีนาคม 2556 บริษัท สหประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) ไดทําการจายคาทดแทนการสูญเสีย
อวัยวะของ นายจิระพันธุ กองกมล ตามสัญญา
สําหรับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ในขอ
1.16 = 4% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับ
น้ิวชี้ (หน่ึงขอ) เปนจํานวนเงิน 6,000 บาท และใน
ขอ 1.17 = 5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับ
น้ิวอ่ืนๆ แตละน้ิว (ไมนอยกวาสองขอ) เปนจํานวน
เงิน 7,500 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 13,500 บาท
(หน่ึงหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) โดยโอนเขา

บัญชีธนาคารทหารไทย สาขาอางทอง ซึ่งเปนบัญชี
ของสมาชิกดังกลาว

อน่ึง สหกรณฯ ไดทําประกันชีวิตกลุม
ใหแกสมาชิกสหกรณทุกคน โดยสหกรณเปนผูจาย
คาเบี้ยประกันใหแกสมาชิกทุกคน กรณีสมาชิก
เสียชีวิตโดยปกติ ทายาทจะได รับเงินสินไหม
ทดแทน จํานวน 50,000 บาท หากเปนการเสียชีวิต
เพราะอุบัติเหตุ จะไดรับเงินสินไหมทดแทน จํานวน
200,000 บาท กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ มี
สิทธิได รับเงินสินไหมทดแทนเปนกรณี  ๆ ไป
คณะกรรมการฯ ประกาศใช “จรรยาบรรณาของ
กรรมการและเจาหนาที่สหกรณ”

นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝาย
การเงิน เปดเผยวา ในการประชุมคณะกรรมการ
สหกรณฯ ชุดที่ 31 คร้ังที่ 4 วันที่ 5 มีนาคม 2556
คณะกรรมการฯ ไดมีมติใหประกาศใช “นโยบาย
ประหยัดพลังงาน” และ “จรรยาบรรณสําหรับ
คณะกรรมการดําเนินงาน และเจาหนาที่สหกรณฯ”
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสหกรณฯใน
การประหยัดพลังงานอยางจริงจัง อันจะนํามาซึ่งการ
ประหยัดคาใชจายและทรัพยากรของบริษัทฯ และ
ประเทศชาติ สําหรับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
สหกรณฯ เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานสหกรณ ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ ไดมี
มติให เผยแพรนโยบายประหยัดพลังงานและ
จรรยาบรรณของกรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณ
ใหสมาชิกทราบเพื่อใหสมาชิกรวมกันควบคุมและ
ดูแลการทํางานของคณะกรรมการฯ และเจาหนาที่
สหกรณฯ ไดปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณของตนเอง
และนโยบายประหยัดพลังงานดังกลาวหรือไม?
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ร อ ง ป ร ะ ธ า น ฝ า ย ก า ร เ งิ น เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม กั บ
คณะกรรมการสรางความเขมแข็งของ ชสอ.

วันที่ 1 มีนาคม 2556 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน เดินทางไปรวมการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ชสอ. ที่สํานักงาน
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
จังหวัดนนทบุรี

การประชุมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงาน โครงการสงเสริมและเผยแพรผลงาน
นวัตกรรมสหกรณออมทรัพย ประจําป 2555 และ
แนวทางการดําเนินงาน ป 2556 ซึ่งนําเสนอโดย
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ชสอ . และ
รับทราบโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาของชมรมสหกรณออมทรัพยภูมิภาค ซึ่ง
นําเสนอโดย คณะกรรมการการเสริมสรางความ
เขมแข็งแกสหกรณออมทรัพยสมาชิก

กรรมการฯ รวมงานเล้ียงสังสรรคกับ สอ. พนักงาน
กะรัตสุขภัณฑ จํากัด ที่แกงคอย

วันที่ 1 มีนาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ  และนายสุทัศน เ อ่ียมแสง
กรรมการฯ เดินทางไปรวมงานเลี้ยง “สหกรณ

กาวหนาสหภาพกาวไกล รวมใจเปน ๑” กับสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานกะรัตสุขภัณฑ จํากัด ณ สนาม
กีฬา บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
32 หมู 1 ต. ตาลเด่ียว อ.แกงคอย จ.สระบุรี ซึ่งจัด
ขึ้นหลังจากการจัดประชุมใหญ สามัญประจําป 2555
ของสหกรณฯ ดังกลาว
สหกรณฯ มอบของที่ระลึกแกสมาชิกทําบุญบาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2556 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายสุวัฒน แกวเฮียง นาย
สุทัศน เอ่ียมแสง นางศรีประภา แสงสวาง และนาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการฯ รวมกันมอบกระติก
นํ้ารอน มูลคาใบละ 570 บาท รวม 2 ใบ ใหแกนาย
มาโนช น่ิมนวล และนางพรชนก น่ิมนวล (คนละ 1
ใบ  เพ รา ะ เปนส ม า ชิกส หก รณฯ  ทั้ ง สอง ค น )
เน่ืองจากทําบุญขึ้นบานใหม
สหกรณฯ มอบเงินชวยทําบุญแกสมาชิก ทําการ
อุปสมบท 4 ราย

วันที่ 2 มีนาคม 2556 นายลิขิต มีบํารุง และ
นายพงศักด์ิ คงมี กรรมการฯ รวมกันมอบเงินชวย
ทําบุญ จํานวน 500 บาท ใหแกนายพีระพัชร สุวรรณ-
รัตน สมาชิกแผนกบริหาร (อินสตรูเมนท) เน่ืองจาก
ทําการอุปสมบท

วันที่ 6 มีนาคม 2556 นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู จัดการฯ มอบเงินชวยทําบุญ จํานวน 500 บาท
ใหแกนายประเทือง ผลพจน สมาชิกแผนกเวิรคชอพ
เน่ืองจากทําการอุปสมบท

วันที่ 16 มีนาคม 2556 นายสุวัฒน แกวเฮียง
มอบเงินชวยทําบุญ จํานวน 500 บาท ใหแกนาย
นิพ นธ คุ ม เ จ ริ ญ ส ม า ชิ ก แผ น ก วิ ส โค ส ผ ลิ ต
เน่ืองจากทําการอุปสมบท
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วันที่ 26 มีนาคม 2556 นายสุทัศน เอ่ียมแสง
มอบเงินชวยทําบุญ จํานวน 500 บาท ใหแก นาย
มังกร นาคสวัสด์ิ สมาชิกแผนกสปนน่ิง (ซอมบํารุง)
เน่ืองจากทําการอุปสมบท
สหกรณฯ มอบของที่ระลึกแกสมาชิกที่ทําการมงคล
สมรส 4 ราย

วันที่ 2 มีนาคม 2556 นายณัฐวุฒิ ศรีวิไล
กรรมการฯ ทําการมอบกระติกนํ้ารอน มูลคา 570
บาท ใหแกนายฉันทวัฒน เกตุสุข สมาชิกแผนกอัล
ซิลลา ร่ี  ผลิต เ น่ืองจากทํ ากา ร มงคลสมรส ณ
บานเลขที่ 2/4 หมู 3 ตําบลจําปาหลอ อําเภอเมือง
จังหวัดอางทอง

วันที่ 17 มีนาคม 2556 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต รองประธาน
ฝายประชาสัมพันธ  และนายสุทัศน เ อ่ียมแสง
กรรมการฯ รวมกันมอบกระติกนํ้ารอน มูลคา 570
บาท ใหแกนายศุภนิตย สบายวัน สมาชิกแผนกสปน
น่ิง ซอมบํา รุง เ น่ืองจากทําการมงคลสมรส ณ
โ ร ง เ รี ย น ชุ ม ช น เ ท ศ บ า ล วั ด ป า โ ม ก อํ า เ ภ อ
ปาโมก จังหวัดอางทอง

วันที่ 23 มีนาคม 2556 นายสุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิก ทําการมอบของที่ระลึก กระติกนํ้ารอน

มูลคา 570 บาท ใหแกนายศักด์ินรินทร คําพราว
สมาชิกแผนกบริหาร (ซีวิล) เน่ืองจากทําการมงคล
สมรส ณ บานเลขที่ 6/ก ตําบลบางปลากด อําเภอปา
โมก จังหวัดอางทอง

วันที่ 24 มีนาคม 2556 นายสุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิก ทําการมอบของที่ระลึก กระติกนํ้ารอน
มูลคา 570 บาท ใหแกนายมนตรี ประเสริฐทรัพย
สมาชิกโรงงานหนองแค เน่ืองจากทําการมงคล
สมรส ณ บานเลขที่ 80/1หมูที่ 1 ตําบลราชสถิตย
อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง
สหกรณฯ รับนักศึกษาฝกงาน 2 คน

ในเดือนมีนาคม 2556 สหกรณฯ ทําการรับ
นักศึกษาเขาฝกงานกับสหกรณฯ รวม 2 คน คือ

วันที่ 4 มีนาคม 2556 สหกรณฯ ทําการรับ
นางสาวสุธัญญา อินไข นักศึกษา ระดับ ปวส.1
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ อ.
เมือง จ. เพชรบูรณ เขารับการฝกงานต้ังแตวันที่ 4
มีนาคม ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

วันที่ 11 มีนาคม 2556 สหกรณฯ ทําการรับ
นางสาวณัฐวรรณ เขียวเปยม นักศึกษา ระดับ ปวส.1
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขารับการฝกงานต้ังแต
วันที่ 11 มีนาคม ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2556
ประธานสหกรณฯ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ที่ ชสอ.

วันที่ 15 มีนาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ ในฐานะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพ ย
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สถานประกอบการ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
สมาคมฯ ณ หองประชุมอาคารชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

ที่ประชุมรับทราบ เร่ืองสมาคมฌาปนกิจ
ส ง เค ร า ะ หส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณอ อ ม ท รัพ ย ส ถ า น
ประกอบการ (สสอป.) ลาออกจากการเปนสมาชิก
สมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทยจํากัด (สสอค.)
และไดสมัครเขา เปนสมาชิกสมาคม ฌาปนกิจ
สงเคราะหราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)
แทนต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 รับรองรายงาน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ม า ค ม ฌ า ป น กิ จ
สงเคราะหฯ คร้ังที่ 6/2555 วันที่ 26 ตุลาคม 2556
รับทราบผลการดําเนินงาน โดยสมาคมฯ มีสมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 4,006 คน จาก 38
สหกรณฯ ใน ป พ.ศ. 2555 สมาชิกฯ เสียชีวิต 21 คน
มีมติจัดการประชุมใหญ สามัญประจําป 2555 ของ
สมาคมฯ ในวันที่ 26 เมษายน 2556
เหรัญญิกและกรรมการฯ รวมการประชุมประจําเดือน
มีนาคม 2556 ของ สอร.

วันที่ 17 มีนาคม 2556 นายสุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิก และนายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการฯ
เดินทางไปรวมการประชุมประจําเดือนของสหพันธ
สหกรณออมทรัพยผูใชแรงงาน (สอร.) ณ สโมสร
การไฟฟานครหลวง เขตวัดเลียบ กรุงเทพฯ โดยมี
มูลนิธิไพศาล  ธวัชชัยนันท เปนเจาภาพ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คร้ังที่ 2/2556วันที่ 17 กุมภาพันธ 2556 รับรองฐานะ
การเงินของ สอร. ประจําเดือนกุมภาพันธ 2556 โดย
มีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนมกราคม 2556 จํานวน

116.683.12 บาท มีรายรับ 4,600 บาท รายจาย - ไมมี
คงเหลือเงินยกไปเดือนมีนาคม 2556 จํานวน
121,283.12 บาท รับทราบผลการดําเนินงานของ
สหกรณสมาชิก รับทราบรายงานจากชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด รับทราบผลการ
ดําเนินงานของฝายจัดต้ังสหกรณ และรับทราบการ
เตรียมการจัดอบรมสัมมนาของฝายวิชาการ เร่ือง
“งบการเงิน - การบัญชี กฎหมายที่ เกี่ยวของกับ
สหกรณ” ซึ่งยังไมไดกําหนดวันอบรม
รองประธานฯ และ ผูจัดการรวมประชุมประจําเดือน
ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง

วันที่ 20 มีนาคม 2556 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจัดการฯ เขารวมการประชุมประจําเดือนมีนาคม
2556 คณะกรรมการชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง
ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง
โดยมีผูเขารวมประชุม 20 คน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ เด ือนกุมภาพันธ  2556
รับรองรายร ับ - รายจ ายชมรม ฯ ประจํา เด ือน
กุมภาพันธ 2556 มีมติโดยมีเงินคงเหลือยกมาจาก
เดือนมกราคม 2556 จํานวน 83,323.05 บาท มี
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รายรับ 43,800 บาท รายจาย 35,550 บาท และเงิน
ค ง เ ห ล ือ ย ก ไ ป เ ด ือ น ม ีน า ค ม 2 5 5 6 จํ า น ว น
91,573.05 บาท ติดตามผลการประชุมคราวกอน 2
เรื่อง รับทราบการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณ
ส ม า ช ิก แ ล ะ ร ับ ท ร า บ เ รื ่อ ง ที ่ส ห ก ร ณ จ ัง ห ว ัด
อางทองแจงใหทราบ หลายเรื่อง รับทราบความ
ค ืบ หน า ก า รจ ัดอ บ รม ใ ห แก ก รร ม ก า รฯ  แ ล ะ
เจาหนาที่สหกรณฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2556

กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 4 ราย
วันที่ 1 มีนาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน

ประธานสหกรณฯ นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว และนาย
สุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไข
นายศรายุทธ คงประเสริฐ สมาชิกแผนกบอยเลอร
เฮาท ที่บานพัก ตําบลบางปลากด อําเภอปาโมก
จังหวัดอางทอง เน่ืองจากปวยเปนโรคไขเลือดออก

วันที่ 8 มีนาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนายกฤษณะ
โมกขศักด์ิ สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต ที่บานพัก
ตําบลสายทอง อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง
เน่ืองจากเปนโรคน่ิวในไต

วันที่ 9 มีนาคม 2556 นายสุทัศน เอ่ียมแสง
และนายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการฯ เดินทางไป

เยี่ยมไขนายแกนกลา วงษศรีงาม สมาชิกแผนกสปน
น่ิง ผลิต ที่บานพัก บานระดํา ตําบลโพสะ อําเภอ
เมือง จังหวัดอางทอง เน่ืองจากปวดทองรุนแรง

วันที่ 14 มีนาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายลิขิต มีบํารุง และนายพีระ
ภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมนาย
สมควร พยงคนอย สมาชิกแผนกบอยเลอรเฮาท ที่
บานพักหมูบานเปยมสุข อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนตลม

อน่ึง ในการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกทั้ง 4
ราย สหกรณฯ ไดมอบของเยี่ยมไข เปนเงิน 300 บาท
สหกรณฯ มอบสมุดคูฝากใหแกสมาชิก เน่ืองจาก
ภรรยาคลอดบุตร 2 ราย

วันที่ 5 มีนาคม 2556 นางสาวดวงกมล แกว
สุกใส เจาหนาที่ฝายการเงิน ทําการมอบสมุดเงินฝาก
ออมทรัพย พรอมเงินฝาก จํานวน 500 บาท ใหแก
นายวันเฉลิม เครือสาร สมาชิกแผนกบริหาร (ไฟฟา)

วันที่ 8 มีนาคม 2556 นางสาวดวงกมล แกว
สุกใส เจาหนาที่ฝายการเงิน ทําการมอบสมุดเงินฝาก
ออมทรัพย พรอมเงินฝาก จํานวน 500 บาท ใหแก
นายสันตกวี สุวรรณบัตร สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต
กรรมการฯ รวมประชุมใหญ สามัญประจําป 2555
สอ. สหภาพแรงงานอินโด-ไทย จํากัด

วั น ที่ 1 7 มี น า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ และนายสุทัศน
เอ่ียมแสง กรรมการฯ เดินทางไปรวมการประชุม
ใหญ  สามัญประจําป 2555 สหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงงานอินโด-ไทย จํากัด อ. บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
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สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงงานอินโด-
ไทย จํากัด มีสมาชิก 174 คน ทุนเรือนหุน 19.82
ลานบาท เงินสํารอง 5.51 ลานบาท ทุนสะสมตาม
ขอบังคับฯ 590,228 บาท เงินรับฝากจากสมาชิก
2.25 ลานบาท ทุนดําเนินงาน 31.0 ลานบาท กําไร
สุทธิประจําป 2,117,064.40 บาท อนุมัติจายเงินปน
ผล รอยละ 7.50 จายเงินเฉลี่ยคืน รอยละ 8.50
รองประธานฯ รวมเปนวิทยากรใหกองทุนเพื่อผูใช
แรงงาน และกรรมการฯ เขารวมการเสวนาดวย

วันที่ 23 มีนาคม 2556 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน เปนวิทยากรในการเสวนา
เร่ือง “กองทุนเพื่อผูใชแรงงานกับบทบาทในการ
พัฒนาตลาดเงินทุนของผูใชแรงงาน รุนที่ 4” ณ
โรงแรมแมนฮัตตัน จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดโดยกองทุน
เพื่อผูใชแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
โดยมีผูเขารวมการเสวนา 35 คน การเสวนาดังกลาว
มีวัตถุประสงคเพื่อรับขอเสนอแนะและความคิดเห็น
ของผูรับบริการตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อนําไป
เปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและ
กา รดํา เ นินง านของก องทุนผู ใช แรง งา นใ หมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตองการ
ความตองการของผูรับบริการใหสมประโยชนของ
ผูใชแรงงานในอนาคต

อน่ึง สหกรณออมทรัพยฯ ไดมอบหมายให
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการและนายมานะ
กูล พรรณเรณู กรรมการฯ เขารวมการเสวนาดวย
ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลางประชุม
ประจําเดือนมีนาคม 2556

วันที่ 23 มีนาคม 2556 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร
ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง เขารวม
ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ โรงแรมแมนฮัตตัน
จ. ปทุมธานี โดยมีผูเขารวมประชุม 11 คน และ มี
นายโอภาส  จันทรโต กรรมการชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จากัด เขารวมประชุมดวย

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คร้ังที่ 3/2555 รับทราบเร่ืองที่ประธานฯ แจงให
ทราบ 3 เร่ือง ทําการแตงต้ังนายกก ดอนสําราญ
ประธาน ชสอ. และนายเฉลิมพล ดุลยสัมพันธ ที่
ปรึกษา ชสอ. เปนที่ปรึกษาชมรมฯ มีมติใหนํา
ก ร ร ม ก า ร ช ม ร ม ฯ  เ ข า พ บ แ ล ะ แ น ะ นํ า ตั ว กั บ
คณะกรรมการ ชสอ. ในวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติ
ใหเตรียมการจัดทําแผนงานชมรมฯ ประจําป 2556
เสนอตอ ชสอ. กําหนดวันประชุมประจําเดือนของ
ชมรมฯ เปนวันอาทิตยที่สองของเดือน เวลา 13.30
น. มีมติใหสงทีมกอลฟเขารวมการแขงขันกับชมรม
สหกรณภาคเหนือในวันที่ 7 เมษายน 2556
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เมื่อถึงปลายเดือนมีนาคมทุกป สมาชิกตาง
สอบถามเร่ือง “การกูเพื่อการศึกษบุตร” กันสําหรับคน
ที่มีภาระคาใชจายในเร่ือง คาเทอม คาอุปกรณการ
เรียน เพราะเปนชวงเปลี่ยนปการศึกษาใหม สําหรับ
สมาชิกบางคน ลูกเรียนระดับสูงขึ้นยิ่งตองใชเงินมาก
ขึ้น ยิ่งเรียนระดับมหาวิทยาลัยดวยแลว ตองยายไปอยู
หอพักเน่ืองจากเข าไปเรียนในกรุงเทพฯ หรือ
มหาวิทยาลัยตางจังหวัด ตามที่ลูกสอบเขาเรียนไดซึ่ง
ตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก เชน คาเชา
หอพัก คานํ้า คาไฟฟา คาอาหาร 3 มื้อ เปนตน จากที่
เคยอยูที่บานไมมีคาใชจายเหลาน้ี สมาชิกก็ใชจายมาก
อยูแลวเมื่อเปนเชนน้ีคาใชจายยิ่ งทวีคูณมากขึ้น
คณะกรรมการเขาใจถึงปญหาเหลาน้ีเปนอยางดี
เพราะในชวงน้ีสมาชิกไมมีเงินรายไดเพิ่มเติมจะมีก็
เพียงเงินเดือนซึ่งหากกูสหกรณฯ ไปตามสิทธิก็จะ
เหลือเงินใชเพียงเดือนละ 5,000 บาท สําหรับสมาชิกที่
เปนสมาชิกมาแลว 10 ป หรือเหลือในซองเดือนละ
7,000 บาท สําหรับสมาชิกที่เปนสมาชิกไมถึง 10 ป
ลําพังเฉพาะคาใชจายประจําวันก็แทบไมเพียงพอ หาก
ไมไดทําลวงเวลาดวยแลวอาจตองหยิบยืมจากเพื่อน
รวมงาน หรือบางคร้ังตองกูนอกระบบมาใชจาย ซึ่งก็
เปนภาระในเร่ืองดอกเบี้ยสูงอีกยิ่งเปนการซ้ําเติมให
ไมพอใชเขาไปใหญ แตบางคร้ังก็ตองยอมเพราะน่ีคือ
“ทางออกสุดทาย”

สหกรณฯ เปดใหกูเพื่อการศึกษาบุตรแลว
นะคะ ต้ังแตวันที่ 8 เมษายน จนถึงวันที่ 31 เพื่อ
พฤษภาคม 2556 สมาชิกทานใดตองการใชจายเงิน+

การศึกษาบุตร สามารถติดตอขอกู เงินได เพราะ
สหกรณฯ คิดดอกเบี้ยเทาเดิมกูเพิ่มไดตามระดับชั้น
ไมตองกังวลกับคาใชจายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการกู
นอกระบบ ซึ่งสงไดแตดอกเบี้ยเงินตนยังอยูเทาเดิม
อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม ส ม า ชิ ก ก็ ต อ ง ไ ด สิ ท ธิ ต า ม ที่
คณะกรรมการกําหนดดวย ดังน้ีคะ

1) สมาชิกที่มี เงินกูสามัญ หรือเงินกูพิเศษ
สามารถกูเงินประเภทน้ีไดแมวาจะสงตนไมถึง 1 ใน 4
ก็ตาม

2) สําหรับจํานวนเงินกูที่สามารถกูเพิ่มน้ัน
จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับระดับชั้นเรียน แตเมื่อรวม
ยอดเงินกูใหมกับเงินตนคางชําระแลว ตองไมเกิน
สิทธิในการขอกูเงินสามัญ หรือเงินกูพิเศษที่สมาชิก
แตละคนสามารถกูได ทั้งน้ี เมื่อหักหน้ีคางชําระแลว
ตองเหลือเงินกลับไปไมนอยกวา 5,000 บาท และ
จํานวนเงินที่สามารถกูไดดังน้ี

ระดับชั้นเรียน จํานวนเงินท่ีกูได
1. อนุบาล - ป. 6 20,000.00 บาท
2. ม. 1 - ปวส. 30,000.00 บาท
3. ปริญญาตรี - ปริญญาโท 50,000.00 บาท

3. เงินกูประเภทน้ีจะนํายอดไปรวมกับเงินกู
สามัญ หรือเงินกูพิเศษเดิม แตสมาชิกผูกูจะตอง
เหลือเงินในซองไมนอยกวาเดือนละ 7,000 บาท
สําหรับสมาชิกที่มีอายุไมถึง 10 ป และเหลือเงินใน
ซองไมนอยกวาเดือนละ 5,000 บาท สําหรับสมาชิก
ที่มีอายุสมาชิกเกิน 10 ป
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4. หลักฐานประกอบคําขอกูไดแก
1) สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตร
2) สมุดรายงานผลการเรียนประจําตัว

นักเรียน หรือนักศึกษา
การเปดใหกูดังกลาวน้ี สมาชิกตองไดรับ

สิทธิการกูเงินตามตารางเงินกูที่ทางสหกรณฯ ได
ประกาศใช โดยกําหนดอายุการเปนสมาชิก และมี
ทุนเรือนหุนครบตามตารางเงินกู หากสมาชิกใชสิทธิ
ไปแลวและยังไมไดสิทธิกูใหม แตสงเงินตนมาแลว
บางสวน ก็สามารถกูเพิ่มวงเงินเดิมไดแตตองเหลือ
เงินกลับไปไมนอยกวา 5,000 บาท เน่ืองจากหาก
สมาชิกเหลือเงินไป
ไมเพียงพอ หรือนอย
เ กิ น ค ว า ม จํ า เ ป น
ส ม า ชิ ก จ ะ ต อ ง
เสี ย เวล า ใ นก า รทํ า
สั ญ ญ า ใ ห ม กั บ
ส ห ก ร ณ ฯ  สํ า ห รั บ
สมาชิกที่กูพิ เศษไป
แลวตองการกูเงินเพื่อ
การศึกษาบุตรก็สามารถกูเพิ่มไดตามวงเงินกูเดิม ซึ่ง
ก็ตองเหลือเงินกลับไปไมนอยกวา 5,000 บาท
เชนกัน โดยสมาชิกตองทําสัญญาจํานองที่ดิน ณ ที่
ทําการสํานักงานที่ดินกับสหกรณฯ ใหม เน่ืองจาก
ยอดเงินอาจเปลี่ยนแปลงเพราะตองเหลือเงินกลับไป
ตามระดับชั้นที่ลูกเรียนอยูดวย และสิ่งสําคัญคือ
สหกรณฯ ใชวิธีเปลี่ยนสัญญาเงินกูใหมโดยเคลียร
หน้ีเกาทั้งหมดและเร่ิมสงงวดที่ 1 ใหม ซึ่งในการกู
คร้ังตอไปสมาชิกจะเสียสิทธิเน่ืองจากคร้ังน้ีสหกรณฯ
ใหกูไดโดยไมตองสงมาถึง 1 ใน 4 แตการกูคร้ัง

ตอไปสมาชิกจะตองสงเงินกูมาไมนอยกวา 1 ใน 4
กอน (ตามเงื่อนไขเดิมของสหกรณฯ) การที่สหกรณฯ
กําหนดเงื่อนไข 1 ใน 4 ไว ก็เพื่อใหสมาชิกที่ใชสิทธิ
กูเต็มสิทธิแลวกูใหมแลวเหลือเงินกลับไปเปนเงิน
กอน เชน สัญญาเดิมกูเงินไป 1,000,000 บาท หาก
ตองการกูใหมตองสงมา 250,000 บาทกอนจึงจะขอ
กูใหมได อีกประการหน่ึงของการกูพิเศษไปแลว
ตองการกู เพื่อการศึกษาบุตร คณะกรรมการจะ
คํานวณราคาประเมินหลักทรัพยใหมจากขอมูลเดิม
โดยไมตองไปสํารวจหลักทรัพยใหม หากสมาชิกใช
บานหรืออาคารค้ําประกันดวย ตองคํานวณคาเสื่อม

ราคาตามระยะเวลา
ก า ร ป ลู ก บ า น ห รื อ
อาคารจนถึงปจจุบัน
ใหมดวย ตามระเบียบ
วาดวยเงินกูพิเศษฯ ซึ่ง
สมาชิกอาจจะไดสิทธิ
การกูนอยลง หรือบาง
คนอาจจะกูเพิ่มไมได
เน่ืองจากคาเสื่อมราคา

สูง ซึ่งสมาชิกอาจตองหาหลักทรัพยมาเพิ่มเติม แต
หากสมาชิกกูพิเศษโดยใชที่ดินค้ําประกันเพียงอยาง
เดียวราคาประเมินจะเทาเดิมสิทธิการกูก็เทาเดิม
เพราะไมมีคาเสื่อมราคาที่ดินที่จะตองไปคํานวณตัด
ราคาประเมินหลักทรัพย

ทั้งน้ี สมาชิกทานใดตองการทราบสิทธิวา
สามารถกูไดหรือไมสามารถ โทร.3343 สอบถาม
เจาหนาที่ไดในเวลาทําการ หรือนําใบเงินเดือนมา
ติดตอสอบถามไดดวยตัวเอง เพราะการโทร.บางคร้ัง
อาจเกิดความผิดผพลาดไดคะ
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา
เดือนเมษายน 2556 มาพบกับ ทานสมาชิก และ ทาน
ผูอานทุกทานแลวครับ

ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ คุ ณ ศ รี โ พ ธ์ิ
วายุพักตร ที่ไดรับการเลือกต้ังเปนประธานชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคกลาง เมื่อตนเดือนมีนาคมที่
ผานมา $$$@@$$$ หลังจากไดรับตําแหนงผูจัดการ
ไมนาน คณุเกษมศรี เมฆหมอก ก็ออกรถโตโยตา คัน
ใ ห ม ป า ย แ ด ง อ อ ก ม า ขั บ เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว ค รั บ
$$$@@$$$ มีเฟสบุคกับเขาแลว สําหรับ คุณพลสรร
กล่ินระรวย แถมใชชื่อเปนภาษาอังกฤษอีกตางหาก
อยากติดตอกับคุณพลสรรตองถามเอาเองครับวาใช
ชื่อวาอะไร? $$$@@$$$ ทําบุญบานไปเรียบรอย
แลว สําหรับ คุณมาโนช คุณพรชนก น่ิมนวล ขอ
ใหผลบุญที่ไดทําในคร้ังน้ีจงสงผลใหทั้งสองทาน
และครอบครัวมีแตความสุขมาก ๆ ครับ $$$@@$$$
เปลี่ยนชื่อใหมแลว สําหรับ คุณอัศริศ เกษจันทร ชื่อ
ใหม คือ “ภูรินทร เกษจันทร” หลังการเปลี่ยนชื่อ
ขอใหมีแตความสุขนะครับ $$$@@$$$ หลังจาก
เกษียณอายุไปแลว  ตอนน้ี คุณเยาวลักษณ เรียงผา
กําลังมีโครงการจะประกอบอาชีพสวนตัวโดยรวม
รับเหมางานในโรงงานกับเพื่อน ก็ขอใหประสบ
ความสําเร็จ เฮง ๆ ครับ $$$@@$$$ ขอแสดงความ
เสียใจกับครอบครัว “แรงสูงเนิน” ที่สูญเสีย คุณพูน
ศักดิ์  แรงสูงเนิน จากโรคงูสวัด ไปเมื่อเร็วๆ น้ี คุณ
พูนศักด์ิ  เปนอดีตวิศวกรแผนกอัลซิลลาร่ี ผลิต
ลาออกจากงานไปประกอบอาชีพสวนตัวเมื่อ 5 ปที่
ผานมาและยังเปนสมาชิกสหกรณฯ ขณะเสียชีวิต

$$$@@$$$ ขอแสดงความยินดีกับ คุณศักดิ์นรินทร
คําพราว ที่เขาพิธีมงคลสมรสกับเจาสาวแสนสวยไป
เมื่อเร็ว ๆ น้ี ขอใหชีวิตสมรสมีแตความสุข ลูกเต็ม
บานหลานเต็มเมืองครับ $$$@@$$$ เกือบทุกเชา
คุณพินิจ พรพิริยกุล ขับรถยนตไปทํานาเกือบทุกวัน
ไดขาววาตอนน้ีทํางานจํานวนมากครับ ก็ขอใหได
ขาวจํานวนมากและราคาดีนะครับ $$$@@$$$ แตง
ลูกสาวไปแลว สําหรับ คุณทองออน  มาศหงสา อีก
ไมนานคงไดเลี้ยงหลานควบคูไปกับการเลี้ยงลูก
อยางแนนอน $$$@@$$$

เพื่อนโทรศัพทมาบอก คุณสุทัศน  เอ่ียมแสง
เพื่อฝากซื้อลอตเตอรร่ี 1 ใบ คุณสุทัศนซื้อให ปรากฎ
วาถูกรางวัลเลขทายสองตัว ไมทราบวาไดสวนแบง
เทาใดครับ $$$@@$$$ ลูกชายทําบุญรานขาย
อุปกรณการเกษตรที่จังหวัดอุทัยธานี ทําให คุณพยุง
ศักดิ์  คุณประไพ เวชโช ตองเดินทางไปรวมงานถึง
สองวัน ไมทราบวารวมทําบุญกับลูกไปเทาไรครับ
ลุงศักด์ิ $$$@@$$$ จัดพิธีมงคลสมรสใหกับลูกสาว
ไปแลว สําหรับ คุณศักดา  นาคประวิต ในขณะที่คุณ
พอ ยั ง ดู ห นุ ม อ ยู เ ล ย ค รั บ $$$@@$$$ กํ า ลั ง อ ยู
ระหวางการตอเติมบานใหม เมื่อตอเติมบานเสร็จ
แลว ถา คุณภาณุสิน  ชอมะปราง จะทําบุญบานชวย
ส ง ข า ว กั น บ า ง ค รั บ $$$@@$$$ ส อ ง ส า ว
หองปฏิบัติการเคมี พรอมกับคนที่บาน คุณดวงพร
หิรัญศุภโชติ และ คุณวราภรณ ทับไทย พากันไป
เที่ยวกรุงเทพฯ โดยขึ้นไปทานอาหารเย็นและดูวิวที่
ชั้นที่ 84 ของตึกใบหยกสอง ซึ่งเปนตึกที่สูงที่สุด
ของประเทศไทยมาแลว แถมยังถายภาพสวย ๆ ลง
เฟสบุคใหเพื่อนไดดูกันดวย $$$@@$$$ ขอแสดง
ความยินดีกับ คุณอัจฉราพรรณ ยาจิต ที่ขับรถยนต
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ฮ อ น ด า คั น ใ ห ม ป า ย แ ด ง ม า ทํ า ง า น แ ล ว ค รั บ
$$$@@$$$ ขับรถจักรยานยนตมาทํางานทุกวัน
สําหรับ คุณชรินทร มาลัยหอม สวนรถยนตให คุณ
จงรักษ  มาลัยหอม ขับมาทํางาน สงสัยคุณชรินทร
ขับรถยนตไมเปนแนเลย? $$$@@$$$ พาหลานของ
ภรรยาจาก อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ มาฝกงานที่
สหกรณฯ โดย คุณไพโรจน แสงมะหมัด ดูแลเปน
อยางดี เหมือนกับหลานของตัวเองเลยครับ คนใจดีก็
อยางน้ีแหละครับ $$$@@$$$ แตงลูกสาวไปแลว
เชนกัน ขอแสดงความยินดีกับ คุณบุญชู กลมสะอาด
ดวยครับ ที่อีกไมนานปาชูก็จะไดอุมหลานยายแลว

ยังสดใส ราเริง และสนุกสนานอยู เสมอ
สําหรับนองยุย คุณยุจิรา ผดุงผล แมวางานในที่
ทํางานจะมีมากเพียงใดก็ตาม $$$@@$$$ ภรรยา
เปนโรคเสนสมองตีบอีกคน สําหรับ คุณวิษณุ สังข
บัวศรี ตอนน้ีอาการดีขึ้นแลว ขอใหหายเปนปกติ
โดยเร็วนะครับ $$$@@$$$ รับเงินสินไหมทดแทน
จํานวน 200,000 บาท จาก บริษัท สหประกันชีวิต
จํากัด ไปแลว สําหรับ คุณปราณี ดวงผดุง เน่ืองจาก
คุณศักดิ์ชาย ดวงผดุง สามีซึ่งเปนสมาชิกสหกรณฯ
ไดเสียชีวิต สิ่งน้ี คือ สวัสดิการที่สหกรณฯ มอบให
สมาชิกครับ $$$@@$$$ วันคลายวันเกิดของ คุณ
สุดารัตน มวงคง ไดรับของขวัญจากเพื่อนรวมแผนก
เปนรูปภาพตนเองพรอมกับของขวัญกลองใหญ ทํา
เอาเจาตัวเปนปลื้มมากเลยครับ $$$@@$$$ นอกจาก
ขายกาแฟสดแลว คุณพรพรรณ อนไชยะ ยังขายขนม
ปงรสชาดอรอยดวย ทานที่ผานปมนํ้ามัน ปตท. อยา
ลืมแวะไปชวยกันอุดหนุนดวยนะครับ $$$@@$$$
เพราะฝมือการทําตมเค็มปลาตะเพียนของ คุณพรรษ
พร  แสงประพาฬ ขั้นเชลลชวนชิม คุณวราภรณ

จินดานาถ จากหนองแคจึงตองสั่งซื้อผานเฟสบุคที่
เดียว 5 ตัวเลยครับ ไมทราบวาถึงตอนน้ีไดทานกัน
แลวหรือยังครับ $$$@@$$$ เปนแฟนตัวจริงของ
ทีม อ า ง ท อ ง เ อ ฟ ซี  หลั ง จ า ก ไ ป ร ว ม ป ร ะ ชุ ม ที่
สมุทรปราการเสร็จ คุณลิขิต มีบํารุง รีบขับรถยนต
ก ลั บ ม า เ ชี ย ร ที ม โ ป ร ด ที่ อ า ง ท อ ง ด ว ย ค รั บ
$$$@@$$$ ข อแ ส ดง ค วา ม ยิน ดีกั บ คุ ณ ม น ต รี
ประเสริฐทรัพย สมาชิกโรงงานหนองแค ที่ทําการ
มงคลสมรสไปเมื่อเร็ว ๆ น้ี ขอใหรักกันมั่นคง ชีวิตมี
แตความสุขตลอดไปครับ $$$@@$$$ ขอขอบคุณ
คุณสมชาย  กล่ินเกษร คุณทิวากร  เตี่ยวขุย และคุณ
กชพร อุดมพงษ ที่ไดทําการเพิ่มคาหุนประจําเดือน
กับสหกรณฯ ขอใหกอนเกษียณอายุมีหุนเปนจํานวน
มากดวยครับ $$$@@$$$ $$$@@$$$ จัดงานวันเกิด
ใหกับลูกสาว ซึ่งมีอายุครบ 3 ขวบแลว จัดที่บานของ
คุณนฤมล  สวนแกวมณี โดยมีคุณพอและลูกสาวคน
เล็กรวมงานดวย ก็ขอใหทั้งครอบครัวมีแตความสุข
มาก ๆ ครับ $$$@@$$$ กําลังอยูระหวางการปลูก
บานในสวนหลังใหม ตอนน้ีหากเพื่อนๆ ไปหาที่
สํานักงานก็จะไมคอยพบกับ คุณราม สุทธิวงษ บาน
เสร็จเมื่อใดบอกดวยจะไปขอชมบานสวยครับ
$$$@@$$$ ทีมฟุตซอล “ชางแก” ของ คุณเฉลิมพล
โคตรมี คุณณัฐพล  แปงนวล และเพื่อน ๆ ไดรับการ
สนับสนุนจาก คุณวีระศักดิ์ สนิทมาก มีผลงานดีมาก
แขงสองคร้ังชนะทั้งสองคร้ัง อยางน้ีสปอนเซอรก็ยิ้ม
ออกครับ $$$@@$$$ ขอแสดงความเสียใจกับ คุณ
บรรเทิง  จําเริญใหญ ที่สูญเสียคุณแมไปเมื่อเร็ว ๆ น้ี
ครับ $$$@@$$$ ขอใหสมาชิกมีความสุขในชวงวัน
สงกรานต (วันปใหมไทย) ทุกทานครับ $$$@@$$$
พบกันฉบับหนา $$$@@$$$ สวัสดีครับ
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หลังจากที ่เราทํางานกันมาไดระยะเวลา
หนึ่งแลว เชื่อทุกคนพอจะมีเงินเก็บไวใชเปนการ
สวนตัวกันบาง หรือหากไมมีเงินเก็บ บางทานก็อาจ
มีเงินเหลือจากการใชจายประจําวัน ประจําเดือน
พอที่จะซื้อสิ่งของตางๆ ที่เราอยากได ตั้งแตสมัยที่
ย ัง เร ียนหนังส ืออยู  หร ือสมัยที ่ย ังไม ได ทํางาน
สิ ่งข องด ังกล าวไ ด แก  เสื ้อผ า  ข องใ ช ในบ า น
เครื่องใชไฟฟา ของที่ระลึก ของสะสม และอื่น ๆ
ตามความตองการของเราแตละคน สิ่งของดังกลาว
เมื ่อเราไดมาในระยะแรก เราจะมีความสุขที ่มี
สิ ่งของที ่เราตองการและอยากไดมานาน แตเมื ่อ
เวลาผานไประยะหนึ่ง เราก็อาจคุนเคยกับสิ่งของนั้น
และหมดความสนใจที ่จะใช หร ือชื ่นชมมัน ใน
ขณะเดียวกันเราก็ซื้อสิ่งของใหมๆ ที่ถูกใจเราเขา
บานอยู เรื ่อยๆ โดยเฉพาะเสื ้อผาตามแฟชั่นตางๆ
ของที่มีราคา มีคุณคา เมื่อคราวที่ซื้อมาหลายปกอน
ก็จะกลายเปนของเก็บอยูในตูเปนจํานวนมาก และดู
เหมือนเปนของไมม ีคา ไมม ีราคาสําหรับเราอีก
ตอไป บางครั้ง เราอาจใหของเหลานั้นกับคนใน
ครอบครัว เพื่อน หรือคนใกลชิดอื่นๆ ไป  การให
ของตางๆ เหลาน้ันแกคนอ่ืนเปนเรื่องที่ดี เพราะจาก
สิ่งของที่ไมคาสําหรับเราในตอนนี้ ทั้ง ๆ ที่มันเคยมี
คา มีความหมาย และมีราคาเมื่อหลายปกอนสําหรับ
เรา ของเหลานั้นก็จะกลายเปนของที่มีคา มีราคา มี
ความสําคัญสําหรับเจาของคนใหมของมันผมคิดวา
มีคนเปนจํานวนมากเลย ที่ไมเคยประเมินมูลคา หรือ
ราคาของสิ ่งของที ่ต ัวเองมีอยู  ว ามีม ูลคาเปนเง ิน
เทาไร มีแตจะคิดถึงมูลคาหรือราคาของสิ่งของที่

ตนเองไมมีและอยากไดมาเปนของตนเอง  และคิด
หาทางที ่จะทําใหได เง ินมาเพื ่อซื ้อของที ่ม ีค าที่
ตนเองไมมีและอยากไดเพียงอยางเดียว วิธีคิดอยาง
นี้แหละที ่ทําใหเรากลายเปนคนไมมีเง ินเก็บ หรือ
กลายเปนคนที่มีหนี้เพิ่มขึ้น ยิ่งทํางานยิ่งจนลง ยิ่ง
ทํางานยิ่งมีหนี้มากขึ้น ทํางานนานเทาไรก็มีหนี้สิน
ขึ้น แตสําหรับบางคนที่ทํางานมานานยิ่งมีหนี้มาก
เพราะตองซื ้อบ าน ซื ้อรถยนต หรือสงลูกเร ียน
หนังสือ ก็ไมเปนไรครับ เพราะหนี้ดังกลาวเปน
ความจําเปนของการดํารงชีวิตครับ หนี้เหลานั้นเปน
การลงทุนระยะยาวเพื ่อความสุข และความมั ่นคง
ของครอบครัว การมีบานทําใหเรามีความสุข การมี
รถยนตทําใหเราไดรับความสะดวกในการเดินทาง
ไปทํางานหรือสงลูกไปเรียนหนังสือ การสงลูก
เร ีย นทํ า ใ ห ล ูกม ีอนา ค ตที ่ด ีใ นว ันข า ง หน า ซึ ่ง
สามารถเลี้ยงดูเราเมื่อตอนแกเฒาได

ในโอกาสวันขี้นปใหมไทย (วันสงกรานต)
ผมจึงอยากเชิญชวนใหสมาชิกสหกรณทุกทานได
ทําการสํารวจของมีคาในบานของทานที่ทานไมได
ใชวาทานมีของอะไรอยูบาง สิ่งของเหลานั้นทานมี
ความจําเปนตองใชตอไปหรือไม? ถาจําเปนตองใช
ทานก็เก็บไวตอไป แตถาสิ่งของใดที่ทานหมดความ
จําเปนที ่ตองใชหรือรูสึกวามันไมมีคุณคาทางใจ
ของทานอ ีกแล ว ผมก ็ขอชวนใหท านรวบรวม
สิ่งของเหลานั้นนําไปขาย เพื่อเปนการเพิ่มรายได
ใหกับครอบครัวของทาน แตถาทานคิดวาไมรูจะไป
ขายที่ไหน ผมก็อยากใหทานบริจาคสิ่งของเหลานั้น
ใหคนอื่นนําไปใชตอไป เพราะถาทานเก็บไวตอไป
ของเหลาน้ันก็เสื่อมคุณภาพลงโดยไมเกิดประโยชน
แตถาทานใหคนอ่ืนไป ทานก็ไดความสุขกลับมาครับ
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รายงานกิจการประจําเดือน มีนาคม 2556 (MONTHLY REPORTS MARCH 2013)
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

THE THAI RAYON LABOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE, LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรือนหุน Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา Savings deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month

คงเหลือส้ินเดือน Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา Special deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือส้ินเดือน Balance

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบตุร ยอดยกมา Education Fund deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือส้ินเดือน Balance

6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามขอบังคับ Reserve according to by-laws, regulation and other
8. ถือหุน ชุมนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จํากัด

Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)

9. เงินฝากธนาคาร (9 ธนาคาร รวม 14 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณอืน่ Deposits in other Co-operatives
11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา Loans to members from last month
 ใหกูระหวางเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหวางเดือน Loans repayment from members in this month
คงเหลือ  ณ  วันส้ินเดือน Total    Loans to members

12. เงินใหกูแกสหกรณอืน่ Loans to other co-operatives
13. ดอกเบี้ยรบัจากเงินใหกู Interest received from Loans
14. รายไดตั้งแตเดือนมกราคม - มีนาคม 2556 Revenues from January - March 2013
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - มีนาคม 2556 Expenses from January - March 2013
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)

1,135
301,391,670.00

9,245,105.39
4,745,606.81
4,734,412.11
9,256,300.09

127,542,267.54
7,705,867.35
5,720,897.82

129,527,237.07
7,112,420.00

384,097.49
223,167.49

7,273,350.00
22,763,537.60

1,343,649.33

30,000,000.00
25,174,174.91
84,362,279.23

276,968,110.05
45,087,410.00
39,344,215.56

282,711,304.49
52,697,800.28

3,631,013.62
4,476,847.49

765,165.50
3,711,681.99

คน Pr
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht

บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
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กรรมการสหกรณฯ รวมการประชมุใหญ สามญัประจําป 2555 สอ. สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร จํากัด
(27 มีนาคม 2556) และ สอ. สหภาพแรงงานฟูรูกาวา เม็ททลั (ประเทศไทย) จาํกัด (29 มนีาคม 2556)

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร เปนวทิยากรใหกับ
กองทุนผูใชแรงงาน (23 มีนาคม 2556)

กรรมการฯ เขารวมการเสวนากับ
กองทุนผูใชแรงงาน (23 มีนาคม 2556)

กรรมการสหกรณฯ มอบของขวัญใหแกสมาชิกทีท่ําการมงคลสมรส 2 ราย คือ
นายศักด์ินรินทร คําพราว ( 23 มีนาคม 2556) และนายมนตรี ประเสริฐทรัพย (24 มีนาคม 2556)


