
สหกรณฯ ไดรับรางวัลสหกรณออมทรัพยท่ีมีสวน
รวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเดน

ตามที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย  จํากัด กําหนดใหมีการคัดเลือกสหกรณ
ออมทรัพยที่มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดีเดน ตามแตละสา ขาอาชีพ เพื่อ เข า รับ
ประกาศเกียรติคุณ เน่ืองในโอกาสฉลองการกอต้ัง
ชสอ. ครบรอบ 40 ป  และปสากลแหงการสหกรณ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใน
ความสําเร็จของสหกรณออมทรัพย พรอมทั้งให
สหกรณออมทรัพยอ่ืนสามารถนําไปเปนตนแบบใน
การพัฒนา คณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือก
สหกรณออมทรัพยที่มีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดีเดน ตามแตละสาขาอาชีพน้ัน

ผลการคัดเลือกของ ชสอ. ปรากฏวา สหกรณออม
ทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ได รับ
“รางวัลสหกรณออมทรัพยที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเดน” สาขาอาชีพเอกชน
อ่ืนๆ รวมกับสหกรณออมทรัพยสาขาอาชีพอ่ืน ๆ
รวม 8 สหกรณฯ โดยนายเฉลย  ชมบุหร่ัน ประธาน
สหกรณฯ เขารับโลหรางวัลจากนายธีระ วงษสมุทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในงาน
“ฉลองการกอต้ัง ชสอ. ครบรอบ 40 ป  และปสากล
แหงการสหกรณ” ในวันเสารที่ 1 กันยายน 2555 ที่
โรงแรมรามา การเดนท กรุงเทพฯ
กรรมการฯ รวมการอบรมท่ีชัยนาท

วันที ่ 7 - 8 สิงหาคม 2555 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนายพยุง
ศักด์ิ เวชโช กรรมการฯ เดินทางไปรวมการอบรม
โครงการ “การจัดการสหกรณภายใตประชาคม
เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ อ า เ ซี ่ย น (AEC” ณ  ศ ูน ย ถ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการสหกรณที่ 13 อ.เมือง จ.ชัยนาท ซึ่ง
จัดโดย กรมสงเสริมสหกรณ โดยมีผูแทนสหกรณ
ในเขตจังหวัดอางทอง  ส ิงหบ ุร ี ช ัยนาท แล ะ
อุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 90 คน

( อานตอหนา 3)

ปที่ 27 ฉบับที่ 289 ประจําเดือน ตุลาคม 2555

ประจําเดือน ธันวาคม 2551
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 (2555)
นายเฉลย  ชมบุหร่ัน ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต  ชูจติต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห  แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก
นายมานะกูล  พรรณเรณู กรรมการ
นายเสนห  ชุมหฤทัย กรรมการ
นายพยุงศักด์ิ  เวชโช กรรมการ
นางสมหมาย  ทับไทย กรรมการ
นายธนาธิษณ  ปนแกว กรรมการ
นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ      กรรมการ
นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล กรรมการ
นายอนุรักษ  ทองโตนด กรรมการ
นายสุทัศน  เอี่ยมแสง กรรมการ

เจาหนาที่สหกรณออมทรัพย ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูชวยผูจัดการ
นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายฯ
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ บัญชี
นางศรีประภา   แสงสวาง การเงิน
นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายวิรัต  ชูจิตต
กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร

 นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน  เอี่ยมแสง
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ

อารดเวิรค  นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ

สหกรณฯ นําสมาชิกเดินทางไปดูการปลูกตนแกน
ตะวันท่ี อ. บานหมอ จ. สระบุรี ( 13 ส. ค. 55)
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กรรมการฯ รวมการอบรมท่ีชัยนาท (ตอจากหนา 1)
การอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู

ความเขาใจและวางแผนการบริหารงานสหกรณ
ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
สหกรณฯ มอบเครื่องใชสํานักงานที่สถานบริการ
นํ้ามันปตท. ใหแกสหกรณบริการฯ

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝาย
การเงินเปดเผยวา ในการประชุมคณะกรรมการ
ดํา เ น ิน ก า ร  ช ุด ที ่ 3 0 ค รั ้ง ที ่ 1 5 เ มื ่อ ว ัน ที ่ 1 5
สิงหาคม 2555 คณะกรรมการฯ ไดมีมติใหมอบ
เครื่องใชสํานักงานที่ใชอยูที ่สถานบริการนํ้ามัน
ปตท. ใกลถนนเลี่ยงเมือง 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.
อางทองใหแกสหกรณบริการสหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํากัด ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร ตูเย็น
เคร่ืองประทับบัตรลงเวลา หลังจากที่สหกรณออม
ทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ไดขาย
กิจการสถานีบริการนํ้ามันปตท. ใหแกสหกรณ
บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เน่ืองจาก
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทองแจงวา สหกรณ
ออมทรัพยไมสามารถดําเนินธุรกิจสถานีบริการ
นํ้ามันได
ประธานฯ และรักษาการผูจัดการเขารวมอบรม
ตัวแทนประกันชีวิตที่กรุงเทพฯ

วันที ่ 28 สิงหาคม 2555 นายเฉลย ชม
บุหรั่น ประธานสหกรณฯ และนางเกษมศรี เมฆ
หมอก รักษาการผูจัดการ เขารวมการอบรมเพื่อ
ขอรับใบอนุญาตประกันชีวิต ณ ที่ทําการบริษัท
สหประกันชีวิต  จํากัด  กรุงเทพฯ
ประธานฯ และกรรมการรวมเวทีสัมมนา “การ
สงเสริมและเผยแพรผลงานนวัตกรรมสหกรณ”

วันที ่ 31 สิงหาคม 2555 นายเฉลย  ชม
บุหรั่น ประธานสหกรณฯ และ นายเสนห  ชุ ม
หฤทัย  กรรมการฯ เดินทางไปรวมเว ทีเสวนา
“ก า ร ส ง เ ส ร ิม แล ะ เผ ย แ พ รผ ล ง า นน ว ัตก รร ม
สหกรณออมทรัพย ประจําป 2555” ณ โรงแรม
ร า ม า ก า ร เ ด น ส  ก ร ุง เ ท พ ฯ  ซึ ่ง จ ัด โ ด ย ช ุม น ุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด โดยมี
สหกรณออมทรัพยที่ไดรับรางวัลนวัตกรรมการ
บริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดนระดับชาติ
นําเสนอผลงานและรับรางวัลจากชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด รวมหลาย
สหกรณ
ประธานฯ รองประธานฯ และกรรมการฯ เขารวม
การสัมมนาครบรอบ 40 ป ชสอ.

ว ันที ่ 1 ก ันยายน 2555 นายเฉ ลย ช ม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเง ิน และ นายเสนห ชุ ม
หฤทัย กรรมการฯ  เขารวมการสัมมนาวิชาการ
และงาน “ฉลองการกอตั้ง ชสอ. ครบรอบ 40 ป
และปสากลการสหกรณ” ณ โรงแรมรามาการ
เดนส กรุงเทพฯ ซึ ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อการเฉลิม
ฉลองความสําเร็จของ ชสอ. ในโอกาสครบรอบ
40 ป เพื่อเปนการเฉลิมฉลองปสากลแหงสหกรณ
เพื่อเผยแพรผลงานที่เปนรูปธรรมของ ชสอ. และ
ขบ วนก า รส หก รณออมท รัพ ย ทั ่วป ระ เท ศ ตอ
สมาชิกสหกรณและประชาชนทั่วไป เพื่อนําเสนอ
แนวคิด ประสบการณ การดําเนินงานในรูปแบบ
“สหกรณ” ตอสาธารณะเพื ่อนําไปสูการพัฒนา
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท ร ัพ ย  แ ล ะ เ พื ่อ เ ป น ก า ร ส ร า ง
ความสัมพันธอันดีระหวางสหกรณสมาชิกของ
ชสอ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ

สําหรับในตอนเย็นชุมนุมฯ จัดงานเลี ้ยง
ฉลองครบรอบ 40 ป ชสอ. โดยมีนายธีระ วงษ-
สมุทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนประธานในพิธีเปดงาน และทําการมอบโลห
ใหแกประธานชุมนุมฯ และอดีตประธานชุมนุมฯ
มอบรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณออมทรัพยดีเดนระดับชาติ ใหแก สหกรณ
ออมทรัพย กรมปาไม  จําก ัด มอบรางว ัลชมรม
สหกรณภาคดีเดน ใหแก ชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคเหนือ และมอบรางวัล “สหกรณออมทรัพยที่มี
สวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเดน
ประจําป 2555” ใหแกสหกรณออมทรัพย สาขา
อาชีพตาง ๆ รวม 8 รางวัล

กรรมการฯ เขารวมการสัมมนาและงาน “ฉลอง
การกอต้ัง ชสอ. ครบรอบ 40 ป”
สหกรณฯ บริจาคเงินรวมการกุศล 2 รายเปนเงิน
1,000 บาท

วันที่ 6 กันยายน 2555 บริจาคเงินใหแก
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํานวน 500

บาท เพื่อรวมทําบุญทอดกฐินสหกรณสามัคคี คร้ัง
ที่ 27 ประจําป 2555 ณ วัดโพธิ์ศรี อ.สอยดาว จ.
จันทบุรี เพื่อรวบรวมปจจัยสมทบบูรณปฏิสังขรณ
ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาและบํารุงการศึกษา
ของพระสงฆ

วันที่ 6 กันยายน 2555 บริจาคเงินใหแก
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟ
เบอร จํากัด จํานวน 500 บาท เพื่อรวมโครงการ
สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต ครอบครัวและ
ชุมชน ดวยการบริจาคเงิน อุปกรณสงเสริมการศึกษา
และอุปกรณกีฬาใหแกโรงเรียนวัดแพะโคก อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ. สระบุรี
ประธานสหกรณฯ และกรรมการฯ  รวมประชุม
ประจําเดือน สอร. ที่กรุงเทพฯ

วันที่ 9 กันยายน 2555 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ  นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
และนายมานะกูล พรรณเรณู เดินทางไปรวมการ
ประชุมประจําเดือนของ สหพันธสหกรณออมทรัพย
ผูใชแรงงาน (สอร.) ณ  สโมสรการไฟฟานครหลวง
เขตวัดเลียบ กรุงเทพฯ โดยมีมูลนิธิไพศาล ธวัช
ชัยนันท  เปนเจาภาพจัดการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ประจําเดือนสิงหาคม 2555 รับรองรายรับ - รายจาย
สอร. ประจําเดือนสิงหาคม 2555 โดยมีเงินเหลือยก
มา 108,410.70 บาท มีรายรับ 2,000 บาท รายจาย-
ไมมี มีเงินคงเหลือยกไปเดือนกันยายน 110,410.70
บาท รับทราบผลการดําเนินงานและปญหาของ
สหกรณสมาชิก รับทราบรายงานจากชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) รับทราบ
รายงานจากคณะกรรมการบริหารฯ และกรรมการ
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ฝายตาง ๆ รับทราบการสรุปรายรับ - รายจาย การ
จัดอบรมหลักสูตร “แนวปฏิบัติสูความเปนเลิศใน
การบริหารความเสี่ยงสหกรณและสิทธิการเปน
เจาหนาที่ - ลูกหน้ี” ในวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2555
ณ เขาใหญฟาใสรีสอรท โดยมีรายรับจากการ
ลงทะเบียน 117,600 บาท มีรายจาย 137,345 บาท
รายจายมากกวารายรับ 19,745 บาท

กรรมการสหกรณเครดิตยูเน่ียนอีซูซุ เอ็นยิ่นฯ เยี่ยม
ชมกิจการสหรณออมทรัพยฯ

วันที่ 10 กันยายน 2555 คณะกรรมการ
สหกรณเครดิตยูเน่ียนอีซูซุ เอ็นยิ่น (ประเทศไทย)
จํากัด และ เจาหนาที่สหกรณ รวม 10 คน เดินทางมา
เยี่ยมชมกิจการสหกรณออมทรัพยฯ โดยมีนายเฉลย
ชมบุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน นายวิ รัต ชู จิตต  รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ นายสุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิก นายพยุงศักด์ิ เวชโช นายอนุรักษ ทอง
โตนด กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
รักษาการผูจัดการ  เปนผูใหการตอนรับ โดยมีนาย
ศรีโพธิ์ วายุพักตร บรรยายประวัติความเปนมาของ
สหกรณฯ นางเกษมศรี  เมฆหมอก บรรยายเร่ืองการ
ใหบริการของสหกรณแกสมาชิก และกรรมการอ่ืนๆ

ไดรวมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูที่เดินทางมา
ดูงานดวย  ผูที่ เดินทางมาศึกษาดูงานไดใหความ
สนใจสอบถามเร่ืองการดําเนินงานของสหกรณออม
ทรัพยฯ ดวยความสนใจเปนอยางมาก
ประธานชมรมฯ และกรรมการฯ รวมประชุม
เตรียมการจัดการศึกษาดูงานและประชุมใหญฯ

วั น ที่ 1 0 กั น ย า ย น 2 5 5 5 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง
และนายพยุงศักด์ิ  เวชโช กรรมการฯ เดินทางไป
รวมการประชุมกับ เลขานุการชมรมฯ เหรัญญิก
ชมรมฯ และประธานชุมนุมสหกรณการเกษตร
จังหวัดอางทอง เพื่อเตรียมการจัดการศึกษาดูงาน
และประชุมใหญสามัญประจําป 2554 ของชมรม
สหกรณจังหวัดอางทองที่จังหวัดกําแพงเพชร ณ
หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง ทั้งน้ี
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน าในการติดตอ
ประสานงาน และกําหนดรายละเอียดในการจัดทัศน
ศึกษาและการประชุมใหญหลายเร่ือง
คณะกรรมการ/เจาหนาที่สหกรณฯ เปนเจาภาพสวด
ศพพอตากรรมการสหกรณฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2555 นายเฉลย  ชม
บุห ร่ัน ประธ านสหกรณฯ  นาย สา ยัณห แผน
ประดิษฐ เลขานุการ  นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
นางสมหมาย ทับไทย นายเสนห ชุมหฤทัย นาย
สุทัศน  เ อ่ียมแสงและนางเกษมศรี เมฆหมอก
รักษาการผูจัดการ เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพ
พอตาของนายอนุรักษ   ทองโตนด กรรมการ
สหกรณฯ ที่วัดแสนสุข  อ.ปาโมก จ.อางทอง

คณะกรรมการสหกรณฯ และเจาหนาที่
สหกรณฯ ไดรวมกันบริจาคเงินคนละ 100 บาท เพื่อ
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รวมกันเปนเจาภาพสวดศพ โดยมอบพวงหรีด
ดอกไมสดเคารพศพ และชวยเงินทําบุญ เปนเงิน 800
บาท (แปดรอยบาทถวน)
สหกรณฯ มอบของที่ระลึกใหแกสมาชิก 2 ราย

วันที่ 30 สิงหาคม 2555 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
นายสุทัศน เอ่ียมแสงและนางเกษมศรี  เมฆหมอก
รักษาการผูจัดการ นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝาย
ทั่วไป นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อและนางสาวฐิติ
พร  ควรบําเรอ เจาหนาที่ฯ เดินทางไปรวมทําบุญขึ้น
บานใหมนางนํ้าออย  อุนจิต อาคารพาณิชยทางแยก
ปางิ้ว อ. เมือง จ.อางทองและมอบของที่ระลึก
(กระติกนํ้ารอน) มูลคา 570 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม 2555 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ และนายเสนห ชุมหฤทัย เดินทาง
ไปรวมงานมงคลสมรสนายศรายุทธ คงประเสริฐ
สมาชิกแผนกแอนซินลาร่ี ซอมบํารุง ณ บานพัก ต.
ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อางทองและมอบของที่ระลึก
(กระติกนํ้ารอน 1 ใบ) มูลคา 570 บาท
สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพบิดา มารดา สมาชิก
สหกรณฯ 3 ราย

วันที่ 5 กันยายน 2555 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร  รอง
ประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต รองประธานฝาย
ประชาสัมพันธ นายเสนห ชุมหฤทัย นางสาวพรรษ
พร  แสงประพาฬ นายอนุรักษ ทองโตนด  นายณัฐ
วุฒิ ศรีวิไลและนายสุทัศน เอ่ียมแสง เดินทางไปเปน
เจาภาพสวดศพบิดานางเตือน สามัคคี สมาชิกแผนก
แอนซินลาร่ี ผลิต ที่วัดวันอุทิศ ต.มหาดไทย อ.วิเศษ
ชัยชาญ  จ.อางทองและชวยเงินทําบุญ 500 บาท

วันที่ 12 กันยายน 2555 นายเฉลย  ชม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน นายสุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิกและนายสุทัศน เ อ่ียมแสง กรรมการฯ
เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพมารดานางวนิดา
เกียรติกอบชัย สมาชิกแผนกบริหาร (สํานักงาน
ใหญ) ณ วัดพลับพลาชัย  เขตวรจักร กรุงเทพฯและ
ชวยเงินทําบุญ 300 บาท ทั้งน้ี สหกรณฯ ไดนําพวง
หรีดดอกไมสด มูลคา 500 บาทเพื่อเปนการเคารพ
ศพผูเสียชีวิตดวย

.

วันที่ 27 กันยายน 2555 นายวิรัต ชูจิตต รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ นายสายัณห  แผน
ประดิษฐ นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ และนาย
อนุรักษ  แผนประดิษฐ เดินทางไปเปนเจาภาพสวด
ศพมารดานายชรินทร  นิลมณี สมาชิกแผนกสปน
น่ิง ผลิต ณ วัดประสาท อ.ปาโมก จ.อางทอง และ
ชวยเงินทําบุญ 300 บาท
ประธานฯ และรักษาการผูจัดการรวมประชุมกับ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดอางทอง

วันที่ 20 กันยายน 2555 นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหกรณฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
รักษาการผูจัดการ เดินทางไปรวมการประชุมผูนํา
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สหกรณและผูตรวจสอบกิจการเพื่อพบปะหารือใน
เรื่องของการตรวจสอบกิจการสหกรณ และทราบ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ณ สํานักงาน
สหกรณจังหวัดอางทอง
กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย

วันที่ 20 กันยายน 2555 นายเฉลย ชม
บ ุหรั ่น  ประธ านส หก รณ ฯ นาย สา ย ัณห  แผน
ประดิษฐ เลขานุการ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
นายสุทัศน เอี่ยมแสง เดินทางไปเยี่ยมไขนางสา ว
โสภิดา คชลักษณ สมาชิกแวรเฮาท ที ่บานพัก ต .
สายทอง อ.ปาโมก จ. อางทองและซื้อของเยี่ยมไข
เปนเงิน 200 บาท

ป ร ะ ธ า น ฯ  แ ล ะ เ ล ข า น ุก า ร ร ว ม ก า ร ส ัม ม น า ที่
กรุงเทพฯ

วันที ่ 20 ก ันยายน 2555 นายเฉลย  ชม
บุหรั่น ประธานสหกรณฯ และ นายสายัณห แผน
ประดิษฐ เลขานุการ เข าร วมการสัมมนา เรื ่อง
“ครบเครื่องเรื่องงานบริการและขอกฎหมายที่ตอง
ตระหนักตอการบริหารจัดการสหกรณ” ณ กรม
วิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยชมรม
สหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2

การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนให
บุคลากรในสหกรณเรียนรูและตระหนักถึงงานดาน
บริการและการมีหัวใจบริการ เพื่อเรียนรูการปฏิบัติ
ตามขอกฎหมายที่เปนประเด็นอันลอแหลมตอการ
บริหารจัดการสหกรณ และเพื่อใหชมรมสามารถ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี โดยการมีสวนรวมและ
เห็นความสําคัญของสมาชิก
รองประธานฯ และรักษาการ ผูจัดการรวมศึกษาดู
งานและประชุมใหญ สามัญประจําปชมรมฯ

วันที ่ 20 - 21 กันยายน 2555 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง
และนางเกษมศรี เมฆหมอก รักษาการผู จ ัดการ
เดินทางไปรวมการศึกษาดูงานและเขารวมการ
ประช ุมใหญ สาม ัญประจําป  2554 ของชมรม
สหกรณจังหวัดอางทอง ที่จังหวัดกําแพงเพชร โดย
มีกรรมการชมรมฯ 17 สหกรณ และเจาหนาที่
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง เขารวมกิจกรรม
รวม 3 7 ค น โดย ใ นว ันที ่ 2 1 ก ันย า ย น 2 5 5 5
ทํา ก า รศ ึก ษ า ด ูง า นช ุมน ุม ส หกรณ ก า รเก ษ ตร
กําแพงเพชร จําก ัด และสหกรณออมทรัพย ค รู
กําแพงเพชร จํากัด และ วันที่ 22 กันยายน 2555 ทํา
การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2554 ของชมรมฯ
จากนั ้นได ทํ าการท ัศนศ ึกษาสถานที ่สําค ัญใน
จังหวัดกําแพงเพชรกอนเดินทางกลับอางทอง
สหกรณฯ มอบบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแกสมาชิก
ที่ภรรยาคลอดบุตร

วันที ่ 29 กันยายน 2555 นางนาถ  มงคล
หวา หัวหนาฝาย มอบสมุดเงินฝากออมทรัพยพรอม
เงิน 500 บาท ใหแกนายภาสวิชญ  เอื้องประเสริฐ
สมาชิกแผนกไฟฟา เน่ืองจากภรรยาคลอดบุตร
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เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 สหกรณฯ ไดทํา
การมอบเงิน จํานวน 150,000 บาท (หน่ึงแสนหาหมื่น
บาทถวน) ใหแก คุณชัยวัฒน  ชุมยิ้ม สมาชิกสหกรณ
ฯ แผนกพนสภาพการเปนพนักงาน ซึ่งเดิมทํางานอยู
ที่แผนกอ็อกซิลลาร่ี ผลิต  แตไดประสบอุบัติเหตุขณะ
ขับรถจักรยานยนตและถูกรถเกงเฉี่ยวชน จนเปนเหตุ
ใหคุณชัยวัฒน ชุมยิ้ม กลายเปนบุคคลทุพพลภาพ
และตองลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัท  ทั้งน้ี
คณะอนุกรรมการ ประกันสังคมจังหวัดอางทองได
พิจารณาและอนุมัติใหคุณชัยวัฒน  ชุมยิ้ม เปนบุคคล
ทุพพลภาพมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการเปนบุคคล
ทุพพลภาพเปนรายเดือนจนกระทั่งเสียชีวิตเปน
เงินเดือนละ 7,500 บาท และไดรับคารักษาพยาบาล
เปนรายเดือนดวย

สําหรับเงิน 150,000 บาท ที่สหกรณฯ มอบ
ใหแกคุณชัยวัฒน  ชุมยิ้ม น้ัน เปนเงินที่ไดรับจาก
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ตามกรมธรรม
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุม เลขที่ 71 - 00252 ซึ่งสหกรณฯ
ไดจัดทําใหแกสมาชิกสหกรณฯ ทุกคนทั้งการประกัน
ชีวิตและประกันอุบั ติ เหตุ เปนประจําทุกป  โดย
สหกรณฯ เปนผูจายเบี้ยประกันใหแกบริษัท สหประ
กันชีวิต จํากัด (มหาชน) แทนสมาชิกทุกคน เปนเงินสี่
แสนกว าบาท จากการที่ คุณชัยวัฒน  ชุ มยิ้ มได
กลายเปนบุคคลทุพพลภาพทําใหการประกันภัยของ
คุณชัยวัฒน ชุมยิ้ม ไดสิ้นสุดลงตามความเห็นของ
แพทยผูตรวจรักษาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ดวย แต
บริษัทสหประกันชี วิต จํ ากัด (มหาชน) ไดขยาย
ระยะเวลาการคุมครองจนถึงวันที่

15 กุมภาพันธ 2556 หากคุณชัยวัฒน  ชุมยิ้มเสียชีวิต
ในขณะที่ยังคงอยูในสภาพทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ภายในระยะเวลาที่ขยายให และกรมธรรมประกันภัย
ยังมีผลบังคับอยู บริษัทจะจายเงินเอาประกันภัย ของผู
เอาประกันภัยไดเอาประกันภัยน้ีไวคร้ังสุดทายใหแก
ผูรับประโยชน กลาวคือ หากเสียชีวิตตามปกติ จะ
ไดรับเงินสินไหมทดแทน 50,000 บาท แตถาเสียชีวิต
เพราะอุบัติเหตุ จะไดรับเงินสินไหมทดแทน 200,000
บาท

สรุปไดวา จากการที่คุณชัยวัฒน  ชุมยิ้มได
เปนบุคคลทุพพลภาพและสหกรณฯ ไดทําประกัน
ชีวิตและประกันอุบั ติ เหตุกลุมฯ ใหกับสมาชิก
สหกรณทุกคน ทําใหคุณชัยวัฒน ชุมยิ้มไดรับเงิน
สินไหมทดแทนจากบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) เปนเงิน 150,000 บาท และบริษัทยังไดขยาย
ระยะเวลาในการคุมครองการประกันชีวิตไปจนถึง
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 ใหดวย แมวา จากการที่คุณ
ชัยวัฒน ชุมยิ้มไดกลายเปนบุคคลทุพพลภาพทําให
การประกันภัยของคุณชัยวัฒน ชุมยิ้ม ไดสิ้นสุดลง
ตามความเห็นของแพทยผูตรวจรักษาเมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2555 แลวก็ตาม เทาที่ทราบมาคุณชัยวัฒน
ชุมยิ้ม ได นําเงินสวนหน่ึงที่ได รับจากสหกรณฯ
จํานวนหน่ึงแสนหาหมื่นบาทไปใชในการจัดงานบวช
แกลูกชายและใชจายอ่ืนๆ ในครอบครัวดวย ถาคุณ
ชัยวัฒนไมไดเปนสมาชิกสหกรณฯ และเกิดอุบัติเหตุ
จนกลายเปนบุคคลทุพพลภาพก็คงไมได รับเงิน
จํานวนน้ี น่ีคือสวัสดิการที่สหกรณฯ มอบใหแก
สมาชิก หลายทานที่ยังไมไดเปนสมาชิกสหกรณฯ ถึง
เวลาแลวหรื อยั งที่ ท านจะได รับสิ ทธิประโยชน
เหมือนกับที่สมาชิกคนอ่ืน ๆ ไดรับ
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เพื่อนสมาชิกสหกรณฯ ทุกทานคงทราบดี
แลววา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) ทําการ
เปดรับสมัครสมาชิกสหกรณฯ เขาเปนสมาชิก
สมาคมฯ เปนรอบ โดยเปดรับปละ 4 รอบ ซึ่งจะตาง
จากบริษัทประกันชีวิตโดยทั่วไปที่เปดประชาชน
สามารถซื้อกรมธรรมประกันชีวิตไดทุกวัน ในการ
เปดรับสมัครสมาชิกสหกรณฯ เขาเปนสมาชิกสมาคม
ฯ ในรอบที่ 1/2556 สมาคมฯ (สสอป.) ไดทําการ
เปดรับสมัครสมาชิกมาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ซึ่ง
สหกรณฯ ไดทําการประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบ
ทั้งปายประกาศที่แผนกควบคุมเวลา (จุด 8) และ
ประกาศทางเคร่ืองขยายเสียงแลวเชนกัน     สําหรับ
เงื่อนไขในการสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฯ
โดยทั่วไปเหมือนกับในการรับสมัครสมาชิกสมาคม
ฯ ทุกคร้ังที่ผานมา แตการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ
ในรอบที่ 1/2556 สมาคมฯ มีเงื่อนไขใหมเพิ่มขึ้นมา
กลาวคือ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมาชิกฯ ในรอบน้ี
จะตองชําระเงินสงเคราะหลวงหนาจากที่เคยชําระปละ
3,000 บาท เปนปละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ซึ่ง
เพิ่มมาเปนเงินปละ 1,000 บาท ทั้งน้ี เน่ืองจากในป
พ.ศ.2555 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคาะหสมาชิก
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทยเสียชีวิตเปนจํานวน
มาก ซึ่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) ตองนํา
สมาชิกสมาคมฯ สมัครเขาเปนสมาชิกสมทบของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคาะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยครูไทย สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคาะห

สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย เพื่อให
ทายาทของสมาชิกสมาคมฯ ที่ เสี ยชี วิ ตได รับ
สงเคราะหครบ 600,000 บาท เพราะสมาคมฯ
(สสอป.) มีสมาชิกยังไมครบ 30,000 คน

ในการสม ัครเข า เป นสมาช ิกสมาคมฯ
(สสอป.) ในรอบที่ 1/2556 ซึ่งสมาชิกฯ จะไดรับ
ควา มคุ ม ครองระ หว า งว ันที ่ 1 ม ก รา ค ม - 3 1
ธันวาคม 2556 เปนเวลา 1 ปเต็ม สมาคมฯ (สสอป.)
กําหนดเงื่อนไข ดังน้ี คือ

1. คุณสมบัติของสมาชิก
1 . 1 เ ป น ส ม า ช ิก ส ห ก ร ณ อ อ ม ท ร ัพ ย

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
1.2 มีอายุไมเก ิน 50 ป (ตองเปนผู เก ิด

ภายในป พ. ศ. 2505)
2. แบบพิมพการสมัคร ขอใบสมัครไดที่

สํ า น ัก ง า น ส ห ก ร ณ ฯ   พ ร อ ม ห น ัง ส ือ แ ส ด ง
เจตจํานงการมอบอํานาจผูรับผลประโยชน

3. หลักฐานการสมัคร
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.2 สําเนาทะเบียนบาน
3.3 ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง

จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลของ
รัฐ

3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบานของผูรับผลประโยชน

3.5 สําเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามทํา
กําหนด เชน ใบเปลี ่ยนชื ่อ  นามสกุล  ทะเบียน
สมรส เปนตน
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4. การสมัครเปนสมาชิก
4.1 เปดรับสมัครระหวางวันที่ 31 ตุลาคม -

30 พฤศจิกายน 2555
4.2 ชําระคาสมัคร 100 บาท คาบํารุงรายป

50 บาท และเงินสงเคราะหลวงหนา 4,000 บาท
5. การประกาศรายชื่อสมาชิกที่ผ านการ

อนุมัติ สมาคมฯ (สสอป.) จะประกาศรายชื่อสมาชิก
ที่ผานการอนุมัติการเปนสมาชิกในวันที่ 1 มกราคม
2556

สหกรณฯ ขอเชิญเพื่อนสมาชิกสหกรณฯ
ทุกทานที่ยังไมไดสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ
(สสอป.) สมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ ไดตั้งแตบัดน้ี
เปนตนไป  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ทั้งน้ี ผูที่
จะสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ ในรอบที่ 1/2556
ตองมีอายุไมเกิน 50 ป ทั้งน้ี หากสมาชิกสมาคมฯ
เสียชีวิต ทายาทจะไดรับเงินสงเคราะหจากสมาคมฯ
จํานวน 600,000 กวาบาท

สําหรับสมาชิกสหกรณฯ ที่ไดสมัครเปน
สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.)
แลว และมีความประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
(สส. ชสอ.) ก็สามารถสมัครเปนสมาชิกพรอมกันได
เลย โดยมีเงื่อนไขในการรับสมัครเหมือนกับเปน
สวนใหญ เพียงแต การสมัครเขาเปนสมาชิกของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกข อง
ชุมนุมฯ (สส. ชสอ.) รับเฉพาะสมาชิกสามัญของ
สหกรณฯ เทาน้ัน โดย สส. ชสอ. ไมรับสมาชิกสม
ทบของสหกรณออมทรัพยฯ  ทั้งน้ี ผูสมัครเสียเงินคา
สมัคร 20 บาท คาบํารุงรายป 20 บาท และเงิน
สงเคราะหศพลวงหนา จํานวน 4,000 บาท การที่
สมาชิกสหกรณฯ สมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ ทั้ง
สองสมาคมฯ คือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ
(สสอป.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด (สส. ชสอ.) พรอมกันสองสมาคมฯ หาก
ส ม า ชิ กท า น น้ั น เ สี ย ชี วิต ท า ย า ท ก็จ ะ ไ ด รั บ เงิ น
สงเคราะหจากสองสมาคมฯ เปนเงิน 1,200,000 บาท
(หน่ึลานสองแสนบาทถวน)

ทานที่ไดนําบุคคลในครอบครัวซึ่งไดแก
พอ แม คูสมรส และบุตร ซึ่งบรรลุนิติภาวะมาสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมทบกับสหกรณฯ ทานก็สามารถ
นําบุคคลดังกลาวที่เปนสมาชิกสมทบสมัครเขาเปน
สมาชิกสมาคมฯ (สสอป.) ไดดวยโดยใชเงื่อนไขใน
การสมัครเข า เปนสมาชิก เชน เดียวกับสมาชิก
สหกรณฯ ตามขอ 1 - ขอ 5 ดังกลาว กรณีที่บุคคลใน
ครอบครัวของทานที่เปนสมาชิกสมาคมฯ เสียชีวิต
ทานก็จะไดรับเงินสงเคราะหจากสมาคมฯ เปนเงิน
หกแสนกวาบาทเชนกัน สิทธ์ิน้ีเปนของทานแลว มา
สรางหลักประกันใหแกครอบครัวของทานเถิด
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา
เดือนตุลาคม 2555 มาพบกับ ทานสมาชิกและทาน
ผูอานทุกทานแลวครับ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรายุทธ คง
ประเสริฐ ที่เขาพิธีมงคงสมรสกับเจาสาวแสนสวย
ไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผานมา ขอใหรักกัน
ตราบนานเทานานและมีความสุขมากครับ ###
๙๙๙### ไดขาววาในวันหนึ่งแดดออกจัด ทําเอา
คุณวัชค ุปร เสาใบ ตองซัก เสื ้อผ า เพิ ่มอ ีกหลาย
กระมัง ขยันจริงครับ ###๙๙๙### งานวันเกิดสามี
ที่ผานมา ไมทราบวา คุณดวงพร หิรัญศุภโชติ ให
ของขวัญอะไรกับคุณอวนครับ ###๙๙๙### เกิด
วันที ่ 24 ก ันยายน ที ่ผ านมา ขออวยพรให คุณ
ไขมุกข จ ันทโคตร มีความสุข สุขภาพแข็งแรง
ตลอดไปครับ ###๙๙๙### กลับจากการเดินทาง
ไปเที่ยวคุณหมิง - แชงการีลา ประเทศจีนมาแลว
ไดข าววา คุณอัชณา วาย ุพักตร  ซื ้อของมาฝาก
ห ล า น ๆ  ใ น แ ผ น ก ห ล า ย ค น ค ร ับ ###๙ ๙ ๙ ###
ขอขอบคุณ คุณอนุชา  หงษแกว ที่ไดนําบิดา มารดา
มาสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณฯ ครับ
###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณพีระภัทร
ลอยละล่ิว ที่ไดรับโลหรางวัลจากการไปอบรมการ
ถายภาพกับจังหวัดอางทองมาครับ ###๙๙๙### ไป
รวมการอบรมการถายรูปดวย  แมวา คุณนํ้าออย
อุนจิต จะไมไดรับโลหรางวัล แตเจาตัวก็ไดภาพ
สวย ๆ ฝมือตนเองมาเปนที ่ระลึกหลายภาพครับ
###๙๙๙### ธุระกิจการจําหนายสินคาการเกษตร
และเครื่องมือชางดําเนินไปดวยดี ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณสมหมาย  ทับไทย ที่กําลังขยายกิจการ
เพิ่มขึ้นดวยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดี
กับ คุณสุวัฒน  สุวรรณโชติ ที่ทําการซื้อบานเปน
ข อ ง ต น เ อ ง เ ร ีย บ ร อ ย แ ล ว ค ร ับ ###๙ ๙ ๙ ###
ขอขอบคุณเพื ่อนสมาชิกที ่ทําการเพิ ่มคาหุ นกับ
สหกรณ คือ คุณสัมพันธ  โตงาม คุณวรุณ  ทอง
เสริม คุณสุนทร  เกตุนาค คุณดวงพร  หิรัญศุภโชติ
และ คุณจันทนา  ขําสถิตย ขอใหทุกทานมีทุนเรือน
หุนกอนการเกษียณอายุจํานวนมากดวยครับ ###
๙๙๙ ### เพราะคุณแมปวยมานาน ทําใหคุณสาย
ทอง  กลัดสนิท ตองหาคนมาดูแลคุณแมในชวงที่
ทํางาน ก็ขอใหสุขภาพของคุณแมดีขึ้นโดยเร็วครับ
###๙๙๙### ชวงที่เดินทางไปดูงานการปลูกแกน
ตะวัน คุณเฉลียว  สังขเงิน สอบถามวิทยากรดวย
ความสนใจ ไมทราบวาตอนนี้เริ่มตนปลูกตนแกน
ตะวันหรือยังครับ? ###๙๙๙###

ผาตัดมือไปเรียบรอยแลว สําหรับ คุณพวง-
ทอง หมีทอง หมอใหหยุดพักเปนเวลา 15 วัน ทํา
เอาเจาตัวไมไดรับเงินรางวัลความเพียรในปนี้ ก็
ขอใหหายเปนปกติโดยเร ็วนะครับ ###๙๙๙###
เพราะความเปนหวงเพื่อนรวมงานรุนปา คุณนฤมล
สวนแกวมณี พรอมกับสามีและลูกจึงไปเปนเพื่อน
คุณพวงทองที่โรงพยาบาลราชธานีดวย ซึ ้งนํ้าใจ
มากเลยครับ ###๙๙๙### แมจะลาออกจากงานไป
เปนเวลา 5 ปกวาแลว แต คุณธวัชชัย - คุณรุงรัตน
มาระมิ่ง ก็ยังเปนสมาชิกสหกรณฯ อยูครับ ถาวาง
เมื ่อไหรแวะมาเยี ่ยมกรรมการฯ และเจ าหนาที่
สหกรณฯ บางนะครับ ###๙๙๙### เพราะภรรยา
ปวยและตองเดินทางไปรักษาตัวที ่อินเดีย ทําเอา
คุณราวินดรา  นาท  เนค (ราวี) ตองมีรายจายเพิ่มขึ้น
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เปนจํานวนมาก  ขอใหภรรยาหายเปนปกติโดยเร็ว
นะครับ ###๙๙๙### หลังจากลาออกจากงาน เพื่อ
ไปประกอบอาชีพอิสระแลว  ไมทราบวา คุณอาภิ
สิทธิ์  สัญญเดช เปนอยางไรบางครับ เพื่อน ๆ ยัง
คิดถึงอยู เสมอครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
เสียใจกับ คุณวนิดา เกียรติกอบชัย ที่สูญเสียมารดา
ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจ
กับ คุณเตือน สามัคคี ที ่ส ูญเส ียบิดาไปในเวลา
ใกลเคียงกันดวยครับ ##๙๙๙### ขอแสดงความ
เสียใจกับ คุณภาดล  ไชยรักษ ที่สูญเสียคุณลุงไปเมื่อ
ปลายเดือนกันยายนที่ผานมาครับ ###๙๙๙### อยู
บานสองคนกับภรรยา สําหรับ คุณสมกิจ  ชาญเขต
การณ เพราะลูกสองคนทํางานกันแลว อยางไรก็
ตามคุณสมกิจก็ยังจําหนายยาลมวัดพายทองอยูนะ
ครับ สนใจติดตอซื้อไดที่เจาตัวครับ ###๙๙๙### มี
ภาระในการดูแลภรรยาที่ปวยอยู สําหรับ คุณปรีชา
ตรีกาลนนท ขอเปนกําล ังใจใหภรรยาหายปวย
โดยเร็วนะครับ ###๙๙๙### เพราะเครื่องซักผาที่
บานไมทํางาน ทําให คุณวัฒนชัย กลัดสนิท ตอง
เสียเงินซื้อเครื่องซักผาใหม สงสัยอยู บานตองซัก
เองแนเลย ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณ
ณัฐพล อธิลาภ และคุณนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ ออก
รถคันใหมมากอนที่นองเจี๊ยบจะคลอดลูกชายคน
แรกไดไมนานครับ ###๙๙๙###

ไดรับตําแหนงซีเนียร โอเปอเรเตอร แต
ค ุณ ว ัน ด ี ส ิท ธ ิก ุล ต อ ง ทํ า ง า น ใ น ห น า ที ่ข อ ง
ซุปเปอรไวทเซอร ที่ขอเกษียณอายุกอนกําหนด
ไดขาววางานน้ีคุณวันดีเหน่ือยขึ้นอีกเยอะเลยครับ
ขอเปนกําลังใจใหสูงานตอไป และหวังวาจะได
เลื่อนตําแหนงเปนซุปเปอรไวเซอรโดยเร็วนะครับ

###๙๙๙### ออกรถยนตปคอัพคันใหมมาแลว
สําหรับ คุณวัชระ - คุณนภาภรณ  ปาพฤกษา เพื่อ
สนองนโยบายลดภาษีรถยนตคันแรกของรัฐบาล
ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิรา
ภรณ  ทรัพยอ ุภ ัย ที ่คลอดลูกสาวคนแรกเมื ่อ
กลางเดือนกันยายนที่ผานมา ไดขาววาลูกสาว
หนาตาเหมือนคุณพอมากเลยครับ ###๙๙๙###
เหน็ดเหนื่อยกับการเตรียมการจัดงาน “ ครบรอบ
10 ป คณะกรรมการสตรี ” เปนอยางมาก สําหรับ
คุณละออ  แกวสาระ และ กรรมการสตรี ทุกทาน
ขอแสดงความยินดีดวยครับที่งานสําเร็จลุลวงไป
ดวยดีครับ ###๙๙๙### เปนแมงานที่สําคัญคน
หนึ่งของการจัดงาน สําหรับ คุณวราภรณ  ทับ
ไทย เจาตัวบอกวาต่ืนเตนมาก เพราะเปนงานแรก
ที่ไดแสดงออกตอหนาสาธารณชน ในฐานะเปน
ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ต ร ี ค น แ ร ก ค ุณ
พ ร พ ร ร ณ  อ น ไ ช ย ะ ไ ด ร ับ เ ก ีย ร ต ิจ า ก
คณะกรรมการสตรีใหเปนประธานรวมพิธีเปด
งานดวยครับ เห็นรูปปานันทตอนทําพิธีเปดแลว ดู
มีความสุขมากเลยครับ ###๙๙๙### เปนคนโชคดี
ใ น ง า น  สํ า ห ร ับ ค ุณ ศ ร ีป ร ะ ภ า   แ ส ง ส ว า ง
เ นื ่องจากไดรางวัลพิเศษในการสอยดาว โดย
ไดร ับพัดลม จากคณะกรรมการสตรีครับ ###
๙๙๙### หลังจากที่ไดโทรศัพทไอโฟนโฟรเอสมา
ใช คุณอุบล นิลทคช ก็ลงทะเบียนในเฟสบุคแลว
อยาลืมไปขอเปนเพื่อนกันนะครับ ###๙๙๙### ขอ
แสดงความยินดีกับ คุณวันชัย  อดทน ที่หลานสาว
ไดร ับการบรรจุเปนเจาหนาที ่ทดลองงานของ
สหกรณฯ ###๙๙๙### พบกันฉบับหนา ###
๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙###
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กําเนิดสวมชักโครกและกระดาษชาํระ
ความค ิดเกี ่ยวก ับส วมชักโครกมีมาถ ึง

4,000 ปแลว แตที ่ปรากฏเปนรูปรางจริง ๆ นั ้น
เซอร จอหน ฮาริงตัน ไดคิดขึ้นถวายสมเด็จพระ
นางเจาวิคตอเรีย พระบรมราชินีนาถแหงอังกฤษ
ใ นป  ค . ศ . 1 5 9 6 เพื ่อ เป นก า ร เอา พ ระ ท ัย พ ระ
ราชินี หลังจากที่เขาถูกพระองคขับไลออกจากราช
สํานัก เนื ่องจากเผยแพรนิยายอิตาล ีที ่ม ีเ นื ้อหา
รุนแรงเกินไป

สวมชักโครกของฮาริงตันนั้น มีความซับ
ชอนหลายประการ เชน มีที่พักนํ้าอยูตอนบน มีที่
กดชักโครกดวยมือและมีทอระบายของเสียไปยังที่
เก ็บของเสีย แตหลังจากที ่ไดถวายสวมแดพระ
ราชินีแลว ฮาริงตันไดทําสิ่งที่ไมฉลาดอยางยิ่ง คือ
เขียนหนังสือเกี่ยวกับสวมของพระราชินีเผยแพร
แทนที่พระราชินีจะทรงเห็นขัน กลับพิโรธอยาง
มาก จนถึงกับขับไลฮาริงตันออกจากราชสํานักอีก
ครั้งหนึ่ง เรื่องสวมของฮาริงตันจึงกลายเปนเรื่อง
ตลกของยุค ทําใหไมมีใครใชสวมชักโครกน้ีอีก

ตอมาในป ค.ศ.1775 นักคณิตศาสตรและ
ชางทํานาฬิกาชาวอังกฤษ ชื่อ อเล็กซานเดอร คัม
มิ ่ง ไดประดิษฐสวมชักโครกอีกแบบหนึ่ง ซึ ่งมี
ลักษณะเดนที่อาจถือไดวาเปนการปฏิวัติสวมชัก
โครกทีเดียว กลาวคือ สวมของฮาริงตันและคน
อ่ืนๆ นั้น มีทอตอโดยตรงจากโถสวมถึงที่เก็บของ
เสีย ทําใหมีกลิ่นไมสะอาดโชยมารบกวนผูใช สวน
สวมของคัมมิ่งนั้น ทอใตสวมโคงไปดานหลังและ
มีนํ้าคั่นอยูระหวางโถสวมกับที่เก็บของเสียเพื่อกัน

ก ลิ ่นไ ม ส ะ อา ดทั ้ง หล า ย ค วา ม ค ิด นี ้ถ ูก นํา ไ ป
ประยุกตใชกับสวมชักโครกสมัยใหมทุกแบบ

หลังจากนั้น สวมชักโครกตองใชเวลาถึง
100 ปจึงจะเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปและสามารถ
เขาแทนที่กระโถนและสวมซึมไดอยางแทจริง

สวนกระดาษชําระ ซึ ่งคนสมัยเรารูจักวา
อยูคู กับสวมนั้น ที่จริงแลวมีวิวัฒนาการมาทีหลัง
นายโจเซฟ กาเย็ตตี้ นักธุรกิจชาวอเมริกันเปนคน
แรกที่ผลิตกระดาษชําระออกวางขายใน ป ค.ศ.1857
แตกิจการนี้ขาดทุนอยางรวดเร็ว เพราะคนสวน
ใหญไมเขาใจวา ทําไมจะตองเสียเงินซื้อกระดาษ
ชําระที่ใชเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง ทั้งๆ ที่มีกระดาษ
หนังสือพิมพเกาๆ และแค็ตตาล็อกของศูนยการคา
ใหใชอยางเหลือเฟอ และกระดาษเหลานี้ยังใชอาน
ไดอีกดวย กวา 20 ปตอมา สองพี่นองสกุลสก็อตจึง
ไดผลิตกระดาษชําระออกวางขายอีกครั้งหน่ึง โดยใช
ชื ่อวา  สก็อตทิชชู ในขณะนั้นสวมชักโครกและ
ห อ ง นํ้ า ภ า ย ใ น อ า ค า ร เ ริ ่ม เ ป น ที ่น ิย ม อ ย า ง
กวางขวาง ทําใหคนหันมาสนใจใชกระดาษชําระ
มากขึ้น นอกจากน้ี กระดาษชําระของพี่นองสกุลส
ก็อตยังใชสะดวกมากกวาของกาเย ็ตตี้ เพราะมี
ขนาดเล็กนุม และยังเขากับแฟชั่นการตกแตงหอง
สวมในขณะนั้นอีกดวย ในระยะแรก การโฆษณา
กระดาษชาระเปนไปอยางไมเอิกเกริกนักเพราะ
ประชาชนสวนใหญยังมีความรูสึกออนไหวใน
เรื่องอันเปนกิจสวนตัวนี้ หลังสงครามโลกครั้งที่
หน่ึงบริษัท สก็อต พยายามตีตลาดกระดาษชําระโดย
การโหมโฆษณาอยางมาก แตก ็ด ูจะสายเกินไป
เพราะในขณะนั้นตลาดเต็มไปดวยกระดาษชําระ
นานายี่หอแลว
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รายงานกิจการประจําเดือน กันยายน 2555 (MONTHLY REPORTS SEPTAMBER 2012)
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

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

คงเหลือส้ินเดือน Balance
4. เงินรับฝากออมทรพัยพิเศษ 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 (8 ธนาคาร รวม 12 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 - กันยายน 2555 Revenues from January - September 2012
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - กันยายน 2555 Expenses from January - September 2012
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)
หมายเหตุ กําไรขั้นตนสถานีบริการนํ้ามัน ต้ังแตเดือนมกราคม - กันยายน 2555

1,126
294,702,980.00

9,007,126.72
2,023,034.92
2,128,606.70
8,901,554.94

127,620,225.22
3,290,151.39
3,773,347.87

127,137,028.74
6,554,200.00

391,979.29
296,279.29

6,649,900.00
21,025,282.60

1,021,238.25

20,000,000.00
18,646,605.54
88,902,864.03

274,678,661.83
25,174,943.75
31,302,587.50

278,551,018.08
54,980,512.14
11,547,239.50
79,769,154.65
66,810,867.83
12,958,286.82

486,563.07
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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



16ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่ 27 ฉบับที่ 289 ประจาํเดือนตุลาคม 2555

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐà¨�ÒË¹�Ò·ÕèÏ Ã�ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃËÅÑ¡ÊÙµÃ “½�¡ÍºÃÁ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃáÅÐ¡ÒÃà¢ÕÂ¹¢�ÒÇ
ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ – ÊË¡Ã³�Ï” ³ 27 ÃÕÊÍÃ�· ¨.ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ (ÇÑ¹·Õè 25 – 26 ÊÔ§ËÒ¤Á 2555)

¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐà¨�ÒË¹�Ò·ÕèÊË¡Ã³�Ï Ã�ÇÁÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹áÅÐ»ÃÐªØÁãË�ÊÒÁÑ»ÃÐ¨íÒ»� 2554
¢Í§ªÁÃÁÊË¡Ã³�̈ Ñ§ËÇÑ́ Í�Ò§·Í§·Õè̈ Ñ§ËÇÑ́ ¡íÒá¾§à¾ªÃ (ÇÑ¹·Õè 21 – 22 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555)

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐà¨�ÒË¹�Ò·ÕèÊË¡Ã³�à¤Ã´ÔµÂÙà¹ÕèÂ¹ÍÕ«Ù«Ø àÍç¹àÂÔè¹ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ́
à´Ô¹·Ò§ÁÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�Ï (ÇÑ¹·Õè 10 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555)


