
รองประธานฝายการเงินไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
ชสอ.

วันที่ 8 มิถุนายน 2556 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร
รองประธานฝายการเงินเขารวมการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2556 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด โดยมีนายเฉลย ชมบุหร่ัน ประธาน
สหกรณฯ นายลิขิต มีบํารุง นางศรีประภา แสงสวาง
กรรมการฯ นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ และนางสาว
ฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่สหกรณ เขารวมสังเกตุ
การณการประชุม ทั้งน้ี นายกก ดอนสําราญ ประธาน
ชสอ. ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม โดยมีผูแทน
สหกรณสมาชิก 879 คน และผูสังเกตุการณ 1,181 คน
เขารวมการประชุม

ที่ประชุมใหญไดทําการเลือกต้ังกรรมการ
แทนกรรมการที่พนวาระ คือ ประธานกรรมการ 1 คน
และ กรรมการดําเนินการ 8 คน ผลการเลือกต้ัง
ปรากฎวา นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝาย
การเงิน ซึ่งสมัครเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการฯ
หมายเลข 2 ทีมเฉลิมพลไดรับการเลือกต้ังเปนลําดับที่
3 จากผูสมัคร 19 คน สําหรับผูที่ไดรับการเลือกต้ัง
เปนประธานกรรมการและกรรมการเปนผูสมัครจาก

ทีมเฉลิมพลทั้งหมด คือ ประธานกรรมการฯ ไดแก
ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ และกรรมการฯ ไดแก พล
โท ดร.วีระ วงศสรรค นายขจิต หมู ดี นายศรีโพธิ์
วายุพักตร นายสันติชัย บัวทอง พ.ต.อ. ณพล บุญประ
สิทธ นายประเสริฐ เมืองแกว นายประดิษฐ หัสดี และ
นายทองหลอ ยมศรีเคน
สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา แกสมาชิกเกษียณอายุ
3 ราย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานฯ นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว และนายพยุง
ศัก ด์ิ เวชโช ก รรมการฯ เ ดินทางไปรวมงา น
เกษียณอายุจากการทํางานของ นางสาวทัศนีย อุไร
โรจน สมาชิกแผนกออกซิลลาร่ี ผลิต ณ รานอาหาร
ปนโต อ.ปาโมก จ.อางทอง

( อานตอหนา 3)

ปที่ 28 ฉบับที่ 297 ประจําเดือน มิถุนายน 2556

ประจําเดือน ธันวาคม 2551
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 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¡ÒÃáÅÐà¨�ÒË¹�Ò·Õè Ã�ÇÁÊÑÁÁ¹Ò
�¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊË¡Ã³��
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(21 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556)
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สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา แกสมาชิกเกษียณอายุ
3 ราย (ตอจากหนา 1)
และมอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท มูลคา 21,100
บาท

วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานฯ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร  รอง
ประธานฝายการเงิน และนายวิ รัต ชู จิตต  รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ เดินทางไปรวมงาน
เกษียณอายุจากการทํางาน(ขอเกษียณกอนกําหนด)
ของนายประยุทธ ทานจิตต สมาชิกแผนกเซ็นทรัล
(ซอมบํารุง) ณ บานพัก ต.สายทอง อ.ปาโมก จ.
อางทอง และมอบสรอยคอทองคําหนัก 2 สลึง มูลคา
11,000 บาท

วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานฯ นายวิรัต ชูจิตต รองประธานฝาย
ประชาสัมพันธ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก นาย
พยุงศักด์ิ เวชโช กรรมการฯ รวมงานเลี้ยงเกษียณอายุ
จากการทํางานของนางสมพิศ วงษประเสริฐ สมาชิก
แผนกอัลซิลลาร่ี ผลิต ณ บานพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.
อางทอง และมอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท มูลคา
20,300 บาท

ทั้งน้ี สหกรณฯ จะมอบสรอยคอทองคําแก
สมาชิกที่เกษียณอายุจากการทํางาน โดยกําหนด
เงื่อนไขไวในระเบียบสหกรณฯ วาดวยทุนสวัสดิการ
สมาชิกสหกรณ
ประธานฯ และกรรมการ รวมสัมมนาที่ จ.นนทบุรี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานฯ และนายพยุงศักด์ิ เวชโช กรรมการฯ
เดินทางไปเขารวมการสัมมนา เร่ือง “ชสอ. กับการ

ขับเคลื่อนขบวนการสหกรณไทยสูความยั่งยืน” และ
ไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 ชมรม
สหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการ ณ โรงแรม
เดอะริช โฮเต็ล อ.เมือง จ.นนทบุรี

การสัมมนาดังกลาวมีวัตถุประสงค เพื่อให
ใหสหกรณสมาชิกได รับทราบถึงภารกิจของ
ชสอ.สปก. และนโยบายของ ชสอ. เพื่อใหไดรับ
ความรูทางวิชาการที่ตรงตอความตองการ และเพื่อ
ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556

สหกรณฯ มอบของที่ระลึกแกสมาชิกที่ทําการมงคลส
สมรส

วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานฯ นายพยุงศักด์ิ เวชโช กรรมการฯ
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ รวมกันมอบ
กระติกนํ้ารอนมูลคา 530 บาท แกสมาชิกจํานวน 2
ใบ คือ นายถนอม คําพร สมาชิกแผนกอัลซิลลาร่ี
ผลิต และนางสาวรุงกาญจน แสวงกาญจน สมาชิก
แผนก บ ริหา ร (โรง ง า นหนอง แค ) จ . ส ระ บุ รี
เน่ืองจากทําการมงคลสมรส ณ บานพัก ต.โพสะ อ.
เมือง จ.อางทอง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานฯ มอบกระติกนํ้ารอนมูลคา 530
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บาท ใหแกนายกมลวัฒน ชูวิสูตรชัย สมาชิกแผนก
สปนน่ิง ผลิต เน่ืองจากทําการมงคลสมรส เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2556 โดยมอบให ณ สํานักงาน
สหกรณฯ
สหกรณฯ มอบเงินชวยทําบุญแกสมาชิกที่ทําการ
อุปสมบท

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 นางนาถ  มงคลหวา
หัวหนาฝายทั่วไป มอบเงินชวยทําบุญจํานวน 500
บาท แกนายประเสริฐ พวงนอย สมาชิกแผนกอัล
ซิลลาร่ี ผลิต เน่ืองจากทําการอุปสมบท โดยมอบให
ณ สํานักงานสหกรณฯ
กรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ เขารวมการ
ประชุมใหญ สหกรณบริการฯ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานฯ นายวิรัต ชูจิตต รองประธานฯ
นายมานะกูล พรรณเรณู นายลิขิต มีบํารุง กรรมการ
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ เขารวมประชุม
ใหญสามัญ ประจําป 2555 สหกรณบริการสหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด ณ หองประชุมสหภาพ
แรงงานไทยเรยอน

สหกรณบริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน
จํากัด มีสมาชิก 118 คน ทุนเรือนหุน 437,550 บาท
มีกําไรสุทธิ 61,450.99 บาท จัดสรรเปนทุนสํารอง
รอยละ 47.37 ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 29,111.78
บาท เปนทุนสงเสริมการศึกษา 6,000 บาท จายเงิน
ปนผลรอยละ 4 เปนเงิน 12,266.66 บาท
ประธานฯ  รวมประชุมใหญกับ สบ.เมืองใหมฯ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานฯ เดินทางไปเขารวมประชุมใหญ

สามัญประจําป 2556 สหกรณบริการเมืองใหมชัย
มงคล จํากัด  ณ อาคารอเนกประสงคชุมชนเมือง
ใหมชัยมงคล (SML) ต.บานแห อ.เมือง จ.อางทอง

สหกรณบริการเมืองใหมชัยมงคล จํากัด มี
สมาชิก 377 คน ทุนเรือนหุน 603,900 บาท เงิน
สํารอง 874,971.39 บาท ทุนสะสมตามขอบังคับ
ระเบียบอ่ืนๆ 78,505.19 บาท ทุนดํา เ นินงาน
12,198,876.07 บาท กําไรสุทธิ 250,091.70 บาท
จายเงินปนผลรอยละ 4
ผูจัดการรวมประชุมประจําเดือนพฤษภาคม ของ
ชมรมสหกรณฯ

วันที ่ 20 พฤษภาคม 2556 นางเกษมศรี
เ ม ฆ ห ม อ ก  ผู จ ัด ก า ร  เ ข า ร ว ม ก า ร ป ร ะ ช ุม
ประจํา เด ือนพฤษภาคม 2556 คณะกรรมการ
ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง ณ หองประชุม
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทองโดยมีนายมานะ
กูล พรรณเรณู กรรมการชมรมฯ ทําหนาที ่เปน
ประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ ประจําเดือนพฤษภาคม
2556 รับรองรายรับ - รายจายชมรมฯ ประจําเดือน
เมษายน 2556 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน
มีนาคม 2556 จํานวน 81,553.05 บาท รายรับไม
มี รายจาย 3,400 บาท และเง ินคงเหลือยกไป
เดือนพฤษภาคม 2556 จํานวน 78,153.05 บาท
ติดตามผลการประชุมคราวกอน รับทราบการ
เชื ่อมโยงธ ุรก ิจระ หวางส หกรณสมาช ิก  แล ะ
รับทราบเร่ืองที่สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง
แจงใหทราบ
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เจาหนาที่การเงินมอบสมุดเงินฝากใหแกสมาชิกซึ่ง
ภรรยาคลอดบุตร 4 ราย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 นางสาวดวงกมล
แกวสุกใส เจาหนาที่ฝายการเงิน ทําการมอบสมุด
เงินฝากออมทรัพย พรอมเงินฝากจํานวน 500 บาท
ใหแกนายศักด์ิชัย อยูสุข สมาชิกแผนกแวรเฮาท
เน่ืองจากภรรยาคลอดบุตร

วันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ทําการมอบสมุด
เงินฝากออมทรัพย พรอมเงินฝากจํานวน 500 บาท
ใหแกนางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ สมาชิกแผนก
เจาหนาที่ เน่ืองจากคลอดบุตรใหม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ทําการมอบสมุด
เงินฝากออมทรัพย พรอมเงินฝากจํานวน 500 บาท
ใหแกนายไพทูรย  โลทอง  สมาชิกแผนกสปนน่ิง
ผลิต เน่ืองจากภรรยาคลอดบุตร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ทําการมอบสมุด
เงินฝากออมทรัพย พรอมเงินฝากจํานวน 500 บาท
ใหแกนายประสิทธิ์ อุดมพืช สมาชิกแผนกสปนน่ิง
ผลิต เน่ืองจากภรรยาคลอดบุตร
กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย

ว ันที ่ 4 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2 5 5 6 นา ย ศ ร ีโพ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายสายัณห
แผนประดิษฐ เลขานุการ และนายพีระภัทร ลอย
ละ-ลิ่ว กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิก นาย
จตุรงค  เฉลยพิศ สมาชิกแผนกสปนนิ ่ง (ซ อม
บํารุง) ณ โรงพยาบาลอางทอง เนื่องจากปวยเปน
โรคหัวใจโต

วันที ่ 14 พฤษภาคม 2556 นายพีระภัทร
ลอยละลิ ่ว  กรรมการฯ เด ินทางไปเยี ่ยมไขนาย

สมหมาย จันทโคตร สมาชิกแผนกบริหาร (โรงงาน
หนองแค) ณ บานพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง
เน่ืองจากกระดูกทับเสน

วันที ่ 23 พฤษภาคม 2556 นายเฉลย ชม
บุหรั่น ประธานฯ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
เดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิก นายพยนต ทองกระจาย
แผนกออกซิลลารี่ ผลิต ที่บานพัก ต.โพสะ อ.เมือง
จ.อางทอง เน่ืองจากผาตัดไสต่ิง
สหกรณฯ บริจาคเงินสรางหองเรียน 1,000 บาท

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 สหกรณฯ ทําการ
บริจาคเงินสมทบทุนสรางหองเรียน แกโรงเรียน
บานสมอทอง ต.ทองหลาง อ.หวยคต จ.อุทัยธานี
จํานวน 1,000 บาท
สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพสมาชิก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
นายสุทัศน เอ่ียมแสง นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว นาย
พยุงศัก ด์ิ  เวชโช และนางเกษมศรี เมฆหมอก
เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพนายจตุรงค เฉลยพิศ
สมาชิกแผนกสปนน่ิง (ซอมบํารุง) ณ วัดกลาง อ.
เมือง จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญ 5,000 บาท
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นอกจากน้ีทายาทจะได รับเงินสินไหม
ทดแทนจํานวน 50,000 บาทดวย เน่ืองจากสหกรณฯ
ไดจัดทําประกันชิวิตใหแกสมาชิกสหกรณฯ ทุกคน
คณะกรรมการและเจาหนาที่ เปนเจาภาพสวดศพ
มารดาสมาชิก

วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานฯ นายศรีโพธิ์  วายุพั กตร  รอง
ประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต รองประธาน
ฝายประชาสัมพันธ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
นายสุทัศน เอ่ียมแสง นายพยุงศักด์ิ เวชโช กรรมการ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ นางนาถ มงคลหวา
และนางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่ฯ เดินทาง
ไปเปนเจาภาพสวดศพมารดานายสายัณห แผน
ประดิษฐ สมาชิกแผนกออกซิลลาร่ี ผลิต และชวย
เงินทําบุญ 500 บาท

อน่ึง  นาย สา ยัณห  แผนป ระ ดิษฐ  เปน
ก ร ร ม ก า ร ส ห ก ร ณ ฯ  ตํ า แ ห น ง เ ล ข า นุ ก า ร
คณะกรรมการและเจาหนาที่ไดบริจาคเงินรวมงาน
ศพคนละ 100 บาท เปนเงิน 1,900 บาท โดยซื้อพวง
หรีดดอกไมสดเคารพศพ 500 บาท และชวยเงิน
ทําบุญ 1,400 บาท

สหกรณฯ มอบเงินคาอาหารกลางวันใหแกนักศึกษา
ฝกงาน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 นางนาถ  มงคล
หวา หัวหนาฝายทั่วไป มอบเงินคาอาหารกลางวัน
แก นางสาวสุกัญญา  อินไข นักศึกษาระดับชั ้น
ป ว ส . 1 ส า ข า ก า ร บ ัญ ช ี จ า ก ว ิท ย า ล ัย เ ท ค น ิค
เพชรบูรณ เปนเงิน 2,200 บาท โดยเริ ่มฝกงาน
ระหวางวันที่ 4 มีนาคม ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
สหกรณฯ รับนักศึกษาฝกงาน จํานวน 2 คน

วันที ่ 14 พฤษภาคม 2556 สหกรณฯ ทํา
การรับนักศึกษาเขาฝกงานกับสหกรณฯ จํานวน 2
คน คือ นายออมธนา  จีบงาม และนางสาวกรอง
กาญจน  อ อนละม าย นักศ ึกษาระดับ  ปวช . 3
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จากวิทยาลัยเทคนิค
อางทอง เขาฝกงานระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556

ทั้งน้ี สหกรณฯ จะจายคาอาหารกลางวันแก
นักศึกษาที่เขารับการฝกงานกับสหกรณฯ วันละ 50
บาทตอคน โดยนับจากจํานวนวันที่ เขา รับ การ
ฝกงานกับสหกรณฯ และจะจายใหหลังจากทําการ
ฝกงานครบตามกําหนดเวลา
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วานหางจระเข ของเย็นมีมนต
คนทั่วโลกรูจัก "วานหางจระเข" ในมุมของ

"ยารักษาโรค" วามันชวยรักษาแผลไฟลวก ผิวหนัง
พอง ผิวถูกแดดเผา รักษาแผลทั่วไป และระงับความ
เจ็บปวด รวมทั้งชวยรักษาโรคเร้ือนกวาง ถาใช
สม่ําเสมอจะลดการตกสะเก็ดและอาการคัน รวมทั้ง
ชวยใหแผลดูดีขึ้น และสามารถบรรเทาอาการโรค
นอนไมหลับ ปวดหัว ผมรวง โรคเหงือกและฟน
โรคไต จนกระทั่งกระเพาะอาหารทํางานไมปกติ
ทองผูก ริดสีดวงทวาร รวมถึงชวยบํารุงผิวหนัง
รักษ าผิ วด าง ดํา  และ อาก ารคันที่ ผิ วหนัง หรือ
แมกระทั่งแกอาการแพยาหรือสารตางๆ ทั้งยังแก
แมลงสัตวกัดตอยไดดวย จนหลายคนนําไปใชเปน
"เคร่ืองสําอาง" ได บางก็อางอิงหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรของอียิปตวา พระนางคลีโอพัตรายัง
ใชวุนของวานหางจระเข รักษาความงามและความมี
เสนหของพระองคเลย

ปจจุบันเราใชวานหางจระเขในสวนยางใน
ใบ นํ้าวุน เน้ือวุนมากที่สุด ซึ่งสรรพคุณของยางใน
ใบ จะใชเปนยาระบาย โดยนําใชนํ้ายางสีเหลืองมา
ระหวางผิวนอกของใบกับตัววุนที่มีรสขม เพื่อให
คลื่นไส อาเจียน สวนนํ้าวุนจากใบ เมื่อนําไปลาง
ดวยนํ้าสะอาด ฝานบางๆ ใชรักษาแผลสดภายนอก
นํ้ารอนลวก ไฟไหม ทําใหแผลเปนจางลง ดับพิษ
รอน ทาผิวปองกันและรักษาอาการไหมจาก
แสงแดด ทาผิวรักษาสิวฝา และขจัดรอยแผลเปนได

สวนเน้ือวุน สามารถใชเหน็บทวารเพื่อ
รักษาริดสีดวงทวารไดผลชะงัดนัก โดยภายหลังทํา
ความสะอาดทวารหนักใหสะอาดและแหง เอาวาน
หางจระเขปอกสวนนอกของใบ แลวเหลาใหปลาย
แหลมเล็กนอย เพื่อใชเหน็บในชองทวารหนัก ถาจะ
ใหเหน็บงาย ยิ่งถานําไปแชตูเย็น หรือนํ้าแข็งใหแข็ง
จะทําใหสอดไดงายขึ้น

หลายคนนิยมรับประทานวานหางจระเข
สามารถใชแกกระเพาะอาหาร ลําไสอักเสบ โดยเอา
ใบมาปอกเปลือกออก เหลือแตวุน และยังใชแก
อาการปวดตามขอ โดยการด่ืมวานหางจระเขทั้งนํ้า
วุน หรืออาจจะใชวิธีปอกสวนนอกของใบออก
เหลือแตวุน นําไปแช ตู เย็นให เย็นๆ จะชวยให
รับประทานไดงายขึ้น แตอยางไรก็ดี ทั้งหมดน้ียัง
เปนความเชื่อ ซึ่งยังไมไดทําการวิจัยอยางจริงจัง
แตถึงจะมีขอดีอยางไร ก็ควรตองระมัดระวังในการใช
ถาจะใชเปนยาภายใน คือ เปนยาถาย หามใชกับคนที่
ตั้งครรภ กําลังมีประจําเดือน และคนที่เปนริดสีดวง
ทวาร แตถาใชเปนยาภายนอก อาจมีคนแพอาจเพียง
ไมถึง 1% แตเราสามารถทดสอบการแพไดดวยการทา
หรือปดวุนลงบนผิวหนัง ถาผิวหนังแดงเปนผ่ืนบางๆ
บางครั้งเจ็บแสบหลังจากทายา 2-3 นาที ใหรีบลางออก
ดวยนํ้าที่สะอาด และเลิกใช

วานหางจระเข จะไมใชของไกลตัว ถาเรา
รูจักประยุกตนํามาปรุงเปนเมนูอาหารแสนอรอย...
ลื่นๆ เย็นๆ เปนประโยชนนัก
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สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเร
ยอน จํากัด จัดต้ังขึ้นเมื่อป 2526 โดยจดทะเบียน
สหกรณประเภทออมทรัพย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
2526 หากนับระยะเวลาแลว ในเดือนสิงหาคมปน้ี
สหกรณฯ ของเราจะมีอายุครบ 30 ป แลว หาก
เปรียบเทียบกับอายุคนถาเปนผูชายก็เปนหนุมใหญ
ถาเปนผูหญิงก็คงแตงงานมีลูกหลายคนแลว  ตอง
ขอขอบคุณคณะผูกอต้ังสหกรณออมทรัพยฯ จํานวน
12 ทาน ที่ดําเนินการจัดต้ังสหกรณฯ ขึ้นมา และ
ขอขอบคุณสมาชิกจํานวน 116 คน ที่เปนสมาชิก
แรกต้ังของสหกรณฯ โดยมีทุนเรือนหุนรวมกัน
จํานวน 28,150 บาท ซึ่ งหลังจากผานมา 30 ป
ปจจุบันสหกรณฯ เรามีสมาชิก 1,127 คน มีทุนเรือน
หุน 301,473,100 บาท คิดกันเองวาสหกรณฯ ของเรา
เติบโตขึ้นเพียงใด

จากเดิมสหกรณฯ เคยจายเงินกู เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินใหสมาชิกในวงเงิน 1,500 บาท จายเงินกู
สามัญในวงเงิน 7,000 บาท แตปจจุบันสหกรณฯ
จายเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินสูงสุด 30,000 บาท จายเงินกู
สามัญสูงสุด 1,300,000 บาท และจายเงินกูพิเศษ
สูงสุด 3,500,000 บาท น่ีคือความพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
ตลอดเวลาเมื่อทุนดําเนินการเพิ่มขึ้น สมาชิกก็จะ
ไดรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเชนกัน เปนเพราะหลักการของ
สหกรณ คือ “การชวยเหลือซึ่งกันและกัน” สมาชิกที่
มี เงินเก็บออมก็ นําเงินมาซื้อหุน หรือฝากไวกับ
สหกรณฯ เพื่อที่สหกรณฯ จะนําเงินออมของสมาชิก
ไปบริหารโดยการใหสมาชิกที่มีความเดือดรอน

ทางดานการเงินไดกูยืมไปใชจายตามความตองการ
โดยสมาชิกที่เปนผูออมจะไดรับประโยชนในรูป
ของเงินปนผลเมื่อถือหุน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อฝากเงิน
ซึ่งตรงกันขามสมาชิกที่ใชบริการดานเงินกูตองเสีย
ดอกเบี้ยแกสหกรณฯ เพื่อนําดอกเบี้ยน้ันไปคืนแก
สมาชิกผูเก็บออมน่ันเอง อยางไรก็ตามสมาชิกของ
สหกรณออมทรัพยทุกคนจะอยูในฐานะผูออมทุกคน
เพราะทุกคนตองถือหุนกับสหกรณฯ ตามเกณฑที่
กําหนดไวในระเบียบสหกรณฯ วาดวย หุน เน่ืองจาก
เปนสหกรณประเภทออมทรัพย สิ่งสําคัญในการ
จัดต้ังสหกรณขึ้นมาก็เพื่อใหพนักงานของบริษัท
ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ไดมีสถาบันการเงินไว
ใหบริการทางดานการเงิน โดยจุดประสงคหลัก คือ
ใหสมาชิกมีการเก็บออมโดยการถือหุนเปนประจํา
ทุกเดือน ถึงแมสมาชิกประสงคจะกูเงินแตการถือ
หุนก็ยังตองดําเนินตอไปทุกเดือนเชนกัน เมื่อสิ้นป
บัญชีสหกรณฯ มีผลกําไร สมาชิกทุกคนจึงไดรับ
ผลประโยชนในรูปเงินปนผลกันทุกคน จะไดมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับทุนเรือนหุนสะสมและทุนเรือนหุน
ที่สมาชิกถือกันทุกเดือน สําหรับสมาชิกที่กูเงินใน
รอบปสหกรณฯ จะนําดอกเบี้ยทั้งปที่สมาชิกจายให
สหกรณฯ มาคํานวณเพื่อจายคืนแกสมาชิกที่เรียกกัน
วา “เงินเฉล่ียคืน”

สําหรับป 2556 น้ีสหกรณฯ มีคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 31 เน่ืองจากนับคณะกรรมการผู
กอต้ังเปนชุดที่ 1 ระหวาง 30 ปที่ผานมา มีสมาชิก
ผลัดเปลี่ยนกันมาเปนคณะกรรมการโดยกรรมการ 1
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ทาน อยูในวาระได 2 ป เมื่อครบ 2 ป แลวตองลง
สมัครเลือกต้ังใหม และหากไดรับการเลือกต้ังอีกจะ
เปนคณะกรรมการไดอีก 2 ป หลังจากน้ันจะตอง
หยุดพัก 1 ป โดยไมสามารถสมัครเขารับการเลือกต้ัง
ใหมได ทั้งน้ี เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ ที่
กําหนดไวเพื่อใหมีการหมุนเวียนการทํางานของ
คณะกรรมการ เชนเดียวกันเจาหนาที่ของสหกรณฯ
ก็มีการเปลี่ยนงานเพื่อหมุนเวียนงานใหสามารถ
ทํางานแทนกันได ไมใหทํางานตําแหนงเดียวเพราะ
อาจเกิดปญหาเร่ืองการทุจริตไดเชนกัน เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 30 ป สหกรณฯ คณะกรรมการไดมี
มติใหสหกรณฯ จัดทําเส้ือแจคเก็ตแจกเปนที่ระลึกแก
สมาชิกทุกคน ตามที่สมาชิกไดมาวัดไชคเสื้อกันน้ัน
ซึ่ ง จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย กั น ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการก็มีรูปแบบการจัดทําของที่ระลึกแจก
แกสมาชิกกันอยางหลากหลาย โดยผลสรุปดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหจัดทําเปนเสื้อ แต
เน่ืองจากคณะกรรมการบางสวนเปนคณะกรรมการ
ของสหภาพแรงงานไทยเรยอนดวย ซึ่ งในป น้ี
สหภาพแรงงานฯ ของเราจะมีอายุครบ 35 ป และ
คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ มีมติจัดทําเสื้อแจก
แกสมาชิกเชนกัน แตเปนเสื้อยืดโปโล เมื่อเปนเชนน้ี
คณะกรรมการสหกรณฯ จึงมีมติใหจัดทําเปนเสื้อ
แจ ค เ ก็ ตใ ส ค ลุ ม ไ ด หล า ย โ อ ก า ส  เ ชน  ใ ส ขั บ
รถจักรยานยนต ปองกันแสงแดด ใสเปนเสื้อกัน
หนาว เปนตน สิ่งสําคัญ คือ ตองการตอบแทนแก
สมาชิกที่รวมกันใชบริการของสหกรณฯ สรางผล
กําไรแกสหกรณฯ นอกจากมีการจางงานแกเจาหนาที่
สหกรณฯ แลว สมาชิกยังมีสถาบันการเงินที่อยูกับที่

ทํางานของสมาชิกไมตองเดินทางไปถึงตลาด
อางทอง เพื่อฝาก-ถอนเงิน หรือกูเงินจากธนาคารที่
ดอกเบี้ยแพงกวาสหกรณฯ หลายเทา ไมตองเสี่ยงกับ
การถือเงินไปธนาคาร เมื่อกูเงินกับสหกรณฯ ก็จาย
เปนเงินสดใหสามารถถือเงินกลับบานโดยไมตอง
กังวลใจแตอยางไร แถมเสียดอกเบี้ยเพียงรอยละ 6
ตอป หรือรอยละ 0.50 ตอเดือน เทาน้ัน สมาชิกทุกคน
เสียดอกเบี้ยเทากันเพียงแตแยกเปนประเภทเงินกู
เทาน้ัน อยูระหวาง 5.50 - 6.00% ตอป ไมตองถือเงิน
สดไปสง หรือทํารายการโอนเงินผานธนาคาร เพราะ
สหกรณฯ จะหักเงินจากเงินเดือนของสมาชิก โดย
ทางบริษัทฯ ไดใหความรวมมือมาโดยตลอดเชนกัน
น่ีแหละคือ “การชวยเหลือซึ่งกันและกัน”

สหกรณฯ จะแจกเสื้อใหแกสมาชิกในเดือน
สิงหาคม นี้ เพราะเปนเดือนที่ครบรอบ 30 ป แตจะ
เปนวันที่เทาไรทางสหกรณฯ จะทําการประกาศให
ทราบอีกครั้งหนึ่ง เสื้อแจคเก็ตที่จะแจกแกสมาชิก
ราคาตัวละ 300 บาท คณะกรรมการสหกรณฯ
อนุมัติเง ินทุนสาธารณะประโยชนจายประมาณ
300,000 บาท หากพนักงานที ่ย ังไม สม ัครเป น
สมาชิก สหกรณฯ ใหเวลาถึงสิ ้นปนี้ ถามาสมัคร
เปนสมาชิกสหกรณฯ ก็จะไดรับเสื้อแจคเก็ตเชนกัน
อยางนอยมาถือหุ นไวกับสหกรณฯ เพื ่อเปนเง ิน
ออม ของ ต ัว เอง ไว ใ ช จ า ย ย าม จํา เป น  สํา หร ับ
โครงการอื่น เชน การจัดงานเลี ้ยงใหแกสมาชิก
สหกรณฯ คงตองของด เนื่องจากสหภาพแรงงานฯ
จะจัดงานเลี ้ยงใหแก สมาชิกเช นก ัน เพื ่อไมให
สมาชิกตองรับภาระในการซื้อโตะงานเลี้ยง 2 ครั้ง
ติดตอกันน่ันเอง
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สวัสดีครับ “ แวดวงสหกรณ ” ฉบับประจํา
เดือนมิถุนายน 2556 มาพบกับ ทานสมาชิก และ ทาน
ผูอานทุกทานแลวคะ

เดือนพฤษภาคมที่ผานมาสมาชิกหลายทาน
มีวันคลายวันเกิด คือ คุณพจนาถ  จิตตะมาก (วันที่ 1
พ ฤ ษ ภ า ค ม ) คุ ณ พ ง ศ ก ร   ป น วิ เ ศ ษ ( วั น ที่ 2
พ ฤ ษ ภ า ค ม ) คุ ณ ธ ง ชั ย  น า ค ทั บ ที ( วั น ที่ 1 1
พ ฤ ษ ภ า ค ม ) คุ ณ ป ร า ก า ร ศ รี ชั ย ( วั น ที่ 1 2
พ ฤ ษ ภ า ค ม ) คุ ณ บุ ญ ส ม ภู ร ะ ห ง ษ ( วั น ที่ 1 4
พ ฤ ษ ภ า ค ม ) คุ ณ อํ า พ ร ป า พ ฤ ก ษ า ( วั น ที่ 1 5
พ ฤ ษ ภ า ค ม ) คุ ณ ส อ า ด ปุ น นิ ลุ บ ล ( วั น ที่ 2 0
พฤษภาคม) คุณนุชนารถ แกวนํ้า เชื้อ (วันที่ 23
พฤษภาคม) และอีกหลายคนที่ไมไดลงชื่อ ก็ขอให
สมาชิกทุกทานมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆ
และคิดสิ่งใดขอใหไดสมใจปรารถนาทุกประการคะ

เดือน พฤษภาคม มีสมาชิกเขาพิธีมงคลสมรส
3 ทาน คือ คุณกมลวัฒน  ชูวิสูตรชัย คุณรุงกาญจน
แสวงกาญจน คุณถนอม คําพร สหกรณฯ ไดมอบ
ของที่ระลึกเพื่อรวมแสดงความยินดีกับทั้ง 3 ทาน
ขอใหมีแตความสุขความรักยั่งยืนตลอดไปนะคะ
จัดงานบวชลูกชายไปเรียบรอยสําหรับ คุณสุทนต
อยูสะอาด มีเพื่อนๆ ไปรวมงานจํานวนมากถึงแมวา
วันน้ันฝนทําทาจะตกก็ตาม ขออนุโมทนาบุญดวย
นะคะ คุณจรุญ  ชมบุหรั่น ก็บวชลูกชายไป
แลวเหมือนกัน คุณพอ-คุณแมเปนปลื้มที่ไดเห็นชาย
ผาเหลืองของลูกชาย ขออนุโมทนาบุญเชนกันคะ
ไดรับเลือกต้ังเปนกรรมกาสหกรณบริการฯ และยัง

ได รับเลือกให ดํารงตําแหนงรองประธานดวย
สําหรับ คุณสหเทพ  รักวงษวาน ไดขาววาไฟแรง เขา
ตรวจนับเงินสดและวัดนํ้ามันเปนประจําคะ
จัดงานเลี้ยงเกษียณไปเรียบรอยแลว คุณสมพิศ วงษ
ประเสริฐ ตอไปคงไมตองเหน็ดเหนื ่อยกับงาน
บริษัทฯ แลวคะ แตอาจจะตองเหน่ือยกับงานบาน
บางเพราะคนที่บานทํามานานแลวใชมั๊ยปาพิศ
เงียบหายไปเสียหาย ยังสบายดีนะคะ คุณอํานวย ไพ
ศรี  คุณมัทนา  ฉายาปญจะ ทุกคนที่สหกรณฯ คิดถึง
แวะมาเยี่ยมกันบางนะคะ          หลังจากเกษียณ คุณ
ไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ ขึ้น-ลอง กําแพงเพชรกับ
อางทอง เปนวาเลน คนมีบานไกลก็แบบน้ีแหละคะ

กลับจากประเทศจีนแลวสําหรับ คุณกฤษณชัย
สินธุประสิทธ์ิ ไปเสียนานเชียวคนที่บานบนคิดถึง
บอยๆ สหกรณฯ สหภาพฯ ก็คิดถึง  ทําบุญวัน
แรงงานหาผูเชี่ยวชาญอาราธนาศิล ไมได ทีหลังอยา
ไปนานนะพี่มร ควงหลานสาวไปชวยงาน ไม
ทราบวาคูควงไปไหนละคะ คุณพัชริดา  มีบํารุง
หรือวาจะไปตอกันที่ไหนหรอ             ออกรถใหม
ปายแดงมาแลว คุณพรเลิศ  กันศิริ ไมทราบวา
หลังจากมีรถแลวคาใชจายเพิ่มขึ้นหรือไม  ตอนน้ีรถ
ยังใหมอยูเก็บออมไวกับสหกรณฯ บางนะคะ เผื่อ
ตองใชในยามจําเปน ขยันทํางานแบบน้ีไมนานก็มี
เงินเก็บไวใชไดสบายคะ             แต คุณสมชาย  รวม
พร ไมตองหวงออกรถปายแดงเปนวาเลน สงสัยจะ
ใชรถเกาไมได เน่ืองจากใคร ๆ ก็เรียกวา “เสี่ยจอด”
จึงตองออกใหมบอย ๆ ใชไหมคะ
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ชวงน้ีมาสหกรณฯ อาจจะไมคอยเห็น คุณศรี
โพธ์ิ  วายุพักตร ไมตองตกใจนะคะ พอดีอยูระหวาง
การหาเสียง เน่ืองจากคุณศรีโพธิ๋  สมัครรับเลือกต้ัง
เปนกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด  ก็ขอใหสมดังปรารถนานะคะ ทุกคนเปน
กําลังใจใหคะ         ตอนเชาๆ เห็น คุณสุวัฒน
สุวรรณโชติ มาน่ังหนาสหกรณฯ ไมไดมากู เงิน
หรอกคะ แตมาโหลดเกมสไปใหลูกเลน ระวังลูกจะ
ติดเกมสมากกวาติดพอนะคะ สนใจบานที่
สหกรณฯ ประกาศขาย คุณเกียรติศักดิ์  ดอกบัว บอก
เสียดายถาไมใชทาวนเฮาก็วาจะซื้อไว แตอยากได
บานเด่ียวมากกวา เพราะไมชอบวุนวายกับใคร อยาก
อยูแบบเงียบ ๆ ไมเปนไรคะ แคมีสมาชิกสนใจก็ดีใจ
แลว           สมาชิกทานใดสนใจบานทาวนเฮา 2 ชั้น
3 หองนอน 2 หองนํ้าอยูในหมูบานวราพร ตําบล
บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (อยูใกลตลาดมหาชัย)
ติดตอขอดูรูปบานไดที่สหกรณฯ นะคะ สวนราคา
คุยกันไดเพราะเปนบานที่สหกรณฯ ยึดมาจากการ
จํานองของสมาชิกคะ         ขอใหสหกรณฯ ชวย
ดําเนินคดีกับเพื่อนที่ออกจากงานและทิ้งหน้ีกอน
ใหญไวให คุณอดุลย  สุมะนา  คุณประพันธ  น่ิมปาน
ฝาย ตกลงกันไดแลวคะ เพื่อนจะผอนชําระหน้ีให
เดือนละ 2,000 บาทคะ สวนรายน้ี คุณจิระ
พันธ  น่ิมนอย ผูตรวจสอบกิจการกําลังหาทางชวย
เหลืออยู สหกรณฯ ไมทอดทิ้งสมาชิกแนนอนคะ
นอกจากชวยดําเนินคดีใหแลวยังชวยติดตามหน้ีมา
คืนแกสมาชิกดวยคะ          ฝากมาบอกจาก คุณมานะ
กูล  พรรณเรณู ประธานสหกรณบริการฯ ผลการ
ดําเนินงาน 3 เดือนเมื่อป 2555 มีกําไร 60,000 กวา

บาท จายเงินปนผลใหแกสมาชิกแลวรอยละ 4 ก็ขอ
เชิญชวนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ สมัครเปน
สมาชิกสหกรณบริการฯ กัน โดยการซื้อหุนคร้ัง
เดียวก็ได หรือจะซื้อเปนประจําก็ได นอกจากไดรับ
เงินปนผลแลวจะไดสิทธิอ่ืน ๆ จากการเติมนํ้ามันอีก
ดวยคะ เ น่ืองจากคุณมาลี   ศิลปประดิษฐ
เกษียณอายุงานไปแลว ตอนน้ีคุณประวิทย  ศิ ลป
ประดิษฐ คงเหงาแยตองมาทํางานคนเดียว หรือยังไง
คะ เพราะเมื่อกอนเห็นมาพรอมกันกลับพรอมกันน่ี
คะ          หยุดพักรักษาตัวเสียหลายวัน คุณพยนต
ทองกระจาย เน่ืองจากผาตัดไสต่ิง ขอใหสุขภาพ
แข็งแรงโดยเร็วนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณประสิทธ์ิ อุดมพืช
คุณไพรฑูรย  โลทอง ที่ภรรยาคลอดบุตรเมื่อเร็วๆ น้ี
สหกรณฯ มอบสมุดพรอมเงินฝากไวเปนขวัญถุงแก
บุตรคนละ 500 บาทคะ สมาชิกทานใดจัดงาน
เลี้ยงตองการหาดนตรีติดตอไดที่ คุณธงชัย  ดิสสละ
แผนกไฟฟา รับประกันคุณภาพโดยเฉพาะหาง
เคร่ืองสวยๆ ทั้งน้ันขอบอก ตองขอขอบคุณ
คุณสมนึก  มงคลชินบุตร  คุณกิตติศักดิ์  ฐิตานุกูล ที่
ทําการเพิ่มหุนกับสหกรณฯ เมื่อเร็ว ๆ น้ี สิ้นปมีหุน
มากยิ่งไดรับเงินปนผลมากเชนกันคะ

สหกรณฯ  จะครบรอ บ 30 ป  ในเดือน
สิงหาคมน้ี และเน่ืองในโอกาสน้ีสหกรณฯ ไดจัดทํา
เสื้อแจคเก็ตแจกแกสมาชิกสหกรณฯ ทุกทาน ฝาก
บอกกับเพื่อนพนักงานที่ยังไมไดสมัครเปนสมาชิก
ยังพอมีเวลานะคะ รีบมาสมัครเปนสมาชิกสหกรณฯ
จะไดรับเสื้อแจคเก็ตเปนของขวัญเชนกันคะ
แลว พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ
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สหกรณฯ กําหนดจัดเตรียมการจัดการ
ส ัม ม น า แ ก ส ม า ช ิก แ ล ว  ร ะ ห ว า ง ว ัน ที ่ 6 - 7
กรกฎาคม นี้ สมาชิกทานใดสนใจเขารวมการ
อบรมสัม มนากับ สหกรณฯ  รีบติดตอจองกัน
กอนไดเลย หากชาอาจจะพลาดโอกาสไปศึกษา
หาความรูกับสหกรณฯ โดยครั้งนี้จะพาสมาชิก
ไ ป เ ป ลี ่ย น บ ร ร ย า ก า ศ ก ัน ถ ึง ห ัว ห ิน  ซึ ่ง อ ยู
ระหวางการติดตอสถานที่ สมาชิกเตรียมตัวไป
เลนนํ้าทะเลกันไดเลย

ก า ร จ ัด อ บ ร ม ส ัม ม น า ใ ห แ ก ส ม า ช ิก
เปนไปตามแผนงานของสหกรณฯ ที่กําหนดไว
วาจะจัดการศึกษาอบรมแกสมาชิกปละ 2 ครั้ง
ซึ่งนอกจากสมาชิกไดรับความรูจากวิทยากรที่
สหกรณฯ เชิญมาบรรยายแลว สมาชิกยังไดรับรู
สถานการณปจจุบันของสหกรณฯ  ดวย การที่
สมาชิกมาทํางานบางครั้งอาจไดรับ รูเพียงผิว
เ ผ ิน  แ ต ก า ร ไ ป ร ว ม อ บ ร ม ส ัม ม น า น อ ก จ า ก
ค ว า ม รู ด า น ส ห ก ร ณ ฯ  แ ล ว  ว ิท ย า ก ร จ ะ

สอดแทรก เ รื ่อง อื ่นๆ  ตา ม ป ระ ส บ ก ารณหรือ
ตามสถานการณปจจุบันใหเราไดเรียนรูคว บคู
กันไป ผลพลอยไดที่สมาชิกจะไดรับเพิ่มก็ คือ
ก า ร ไ ดไ ป เ ป ลี ่ย น บ ร ร ย า ก า ศ  ไ ดพ ัก ผ อ น ก ับ
สถ านที ่ทอง เที ่ย ว  หลัง จาก อบรม สัม ม นา กัน
เรีย บ รอ ย แ ลว  ส ม า ชิก บ า ง ทา นอา จ เ ขา ใ จว า
ส ห กร ณฯ  ต อง ห ม ด เ ง ิน ไ ป กับ กา ร จ ัด สัม ม น า
จํานวนมาก ซึ ่ง เปนเงินของสมาชิกทุกทาน จึง
อย า ก เช ิญ ช วน ใ หทา น ไ ดไ ป รวม สัม ม น า กับ
ส ห ก ร ณฯ  ส ัก ค รั ้ง  บ า ง ท ีค ว า ม ค ิด ข อ ง ท า น
อาจจะเปลี่ยนไป เพราะความรูที่ทานไดรับและ
การไดไป พบ ปะส มา ชิก ตา งแผนก อา จเปนที่
ประทับใจสําหรับทาน แตการที ่ทานไมเปดใจ
ไมเขารวมความคิดของทานก็จะไมเปลี่ยน ซึ่ง
การจัดอบรมสัมมนาแตละครั้งสหกรณฯ  รับ
สมัครสมาชิกไดเพียงครั้งละ 50 ทาน เนื่องจาก
มีปญหา เ รื ่อง รถ ใ นก า ร เดินท า ง  หอง พัก ข อง
ส ถ า น ที ่อ บ ร ม สัม ม น า  แ ตค ว า ม เ ปน จ ริง เ ร า
ตองการใหสมาชิกทั้งหมดไดเขารวมกับเรา จึง
กําหนดจัดสัมมนาปละ 2 ครั้ง  ทุกป หรือปละ
1 0 0 ท า น  ห ม ุน เ ว ีย น ก ัน ไ ป เ ร า จ ึง ต อ ง ก า ร
สมาชิกที่ยังไมเคยเขาอบรมสัมมนาไดไปเขารวม
และนําสิ่งที ่ไดรับมาบอกตอกับเพื่อน ๆ สมาชิก
ตอไป ก็ตองขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกตัดสินใจ
สละเวลาเขารวมการสัมมนากับสหกรณฯ ใน
ครั้งนี้ โดยแจงชื่อกับกรรมการ หรือโทร . แจง
เจาหนาที่สหกรณฯ ไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป
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นอกจากเร่ืองการอบรมสัมมนาเลว เรื่องที่
อยากจะคุยกับสมาชิกก็ คือ ชวงน้ีเปนชวงที่สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน ยื่นขอเรียกรองกับบริษัทฯ ซึ่ง
เปนชวงที่สมาชิกสหกรณฯ ตางวิตกกังวลใจ วาจะ
มีเหตุการณใดเกิดขึ ้น จะมีความรุนแรงหรือไม
อยางไร ตองขอบอกกันไวตรงน้ีเลยวา ตลอดยะระ
เวลา 30 ป ที่สหกรณฯ ดําเนินการมา มีการยื่นขอ
เรียกรองของสหภาพฯ หลายสิบครั้ง แตก็สามารถ
ตกลงกันไดโดยดี นั ่นเปนเพราะคณะกรรมการ
คําน ึงถ ึง ควา มป ลอดภัยข องส มา ช ิก  พยา ยา ม
ประนีประนอมเพื ่อไมใหเกิดความรุนแรง ซึ ่งก็
ตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณฯ
ดวย เพราะหากมีความรุนแรงถึงขั้นตองหยุดงาน
สมาชิกสหกรณฯ อาจกังวลใจ กลัว หรือเสียขวัญ
และไมเชื่อมั่นสหกรณฯ เปนหวงเงินที่เก็บสะสมไว
ในรูปหุ น หรือเงินฝากก็ดี ผลที ่กระทบก็คือการ
ถอนหุ น การถอนเง ินฝาก จํานวนมาก ด ังนั ้น
ในชวงนี้ สหกรณฯ จึงตองสํารองเงินไวกอนหนึ่ง
เพราะ เข าใจด ีถ ึงความว ิตกก ังวลของสมาช ิก
อยางไรก็ตามสมาชิกตองมีความเชื่อมั่น

ในองคกรของเรา คณะกรรมการสหกรณฯ
จํานวนเก ินกวาครึ ่ง  ที ่เป นคณะกรรมการของ
สหภาพฯ ดวยเชนกัน การตอรองกับบริษัทฯ จึง
ตองระมัดระวังถึงผลกระทบดังกลาว และสุดทายก็
จะตกลงกันไดดวยดี เหมือนเชนทุกครั้งที่ผานมา
ในขณะที่บางครั้งเพื่อนสมาชิกสหภาพฯ อาจไม
พ ึง พ อ ใ จ ก ับ ก า ร ต ัด ส น ใ จ ใ น บ า ง ข อ ข อ ง
คณะกรรมการ แตหากคุยกันดวยเหตุ ดวยผล การ
ตัดสินใจยอมบางขอ เพื่อแลกกับความปลอดภัย

ขององคกร สมาชิกก็ตองยอมรับ เคยมีสมาชิก
สหกรณฯ บางทานกลัวถึงกับลาออกจากสหกรณฯ
มาแลวก็มี ยอมที่จะไมไดรับเงินปนผลในปนั้น
ยอมที่จะถอนเงินฝากไปฝากกับธนาคารที่ไดรับ
ดอกเบี้ยนอยกวา เมื่อสหภาพฯ ตกลงขอเรียกรอง
กับบริษัทฯ เรียบรอยแลวจึงมาสมัครเปนสมาชิก
และนําเงินมาฝากกับสหกรณฯ ใหม ซึ่งสมาชิกผู
น้ันจะเสียสิทธิ์ตาง ๆ มากมาย ยกตัวอยางเชน การ
มอบ สรอยคอทอง คําหลัง เกษีย ณอา ย ุงา น ถ า
สมาชิกเคยลาออกจากสหกรณฯ แลวมาสมัคร
ใหม จะเริ่มนับอายุสมาชิกใหม หากเกษียณอายุ
จากการทํางานแลวมีอายุสมาชิก 13 ป จะไดรับ
สรอยคอทองคําหนัก 1 บาท แตหากมีอายุสมาชิก
7 ป จะไดรับสรอยทองคําหนัก 2 สลึง หรือหาก
อายุสมาชิกที่เหลือไมถึง 7 ป สมาชิกจะไมไดรับ
สรอยคอทองคํา เปนตน นอกจากนี้สิทธิ์ในการกู
เงินก็ขึ้นอยูกับอายุสมาชิกดวย สิทธิ์ในการรับเงิน
ชวยเหลือจากสหกรณฯ ก็เชนกันจึงขอใหสมาชิก
ใหความเชื ่อมั ่นตอองคกรของเรา เชื ่อมั ่นในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ ไมเชนนั้นเราคงไม
ยืนหยัดอยูไดจนถึง 30 ป เชนน้ี
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รายงานกิจการประจําเดือน พฤษภาคม 2556 (MONTHLY REPORTS MAY 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 - พฤษภาคม 2556 Revenues from January - May 2013
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2556 Expenses from January - May 2013
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)

1,127
301,898,580.00

8,182,877.91
2,220,307.13
2,481,823.63
7,921,361.41

129,246,321.85
3,098,061.57
6,362,274.25

125,982,109.17
6,243,880.00

383,214.65
178,684.65

6,448,410.00
22,763,537.60

1,266,311.54

30,000,000.00
19,366,681.95
86,244,857.00

291,643,971.09
27,995,110.00
30,710,681.70

288,928,399.39
48,203,287.83

6,475,757.87
7,987,502.87
1,333,082.84
6,654,419.22

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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กรรมการฯ และเจาหนาที่ฯ เขารวม
การประชมุใหญ สามัญประจําป 2556 ของ ชสอ.

(8 มิถุนายน 2556)

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ ชสอ.

(8 มิถุนายน 2556)

ประธานฯ มอบกระติกนํ้ารอนใหแก
นายกมลวัฒน ชูวิสูตรชัย สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต

เน่ืองในพิธีงานมงคลสมรส (22 พฤษภาคม 2556)

ประธานฯ มอบเงินชวยงานใหแก
นายประเสริฐ พวงนอย สมาชกิแผนกอัลซิลลารี่ ผลิต

เน่ืองในอุปสมบท (9 พฤษภาคม 2556)

นายเฉลย ชมบุหรั่น ประธานฯ นายศรีโพธ์ิ วายพุักตร และนายพยุงศักด์ิ เวชโช กรรมการฯ
เขารวมสมัมนาและประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556

ชมรมสหกรณออมทรพัยในสถานประกอบการ  ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบรุี (19 พฤษภาคม 2556)


