ปที่ 27 ฉบับที่ 289 ประจําเดือน ตุลาคม 2555
ประจําเดือน ธันวาคม 2551

สหกรณฯ ได รับ รางวัล สหกรณ ออมทรั พยที่มีส ว น
รวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเดน
ตามที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย จํากัด กําหนดใหมีการคัดเลือกสหกรณ
ออมทรัพยที่มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมดี เ ด น ตามแต ล ะสาขาอาชี พ เพื่ อ เข า รั บ
ประกาศเกียรติ คุณ เนื่ องในโอกาสฉลองการกอตั้ ง
ชสอ. ครบรอบ 40 ป และปสากลแหงการสหกรณ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกี ยรติใน
ความสํ า เร็ จ ของสหกรณ อ อมทรั พ ย พร อ มทั้ ง ให
สหกรณออมทรัพยอื่นสามารถนําไปเปนตนแบบใน
การพั ฒ นา คณะกรรมการได พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
สหกรณ อ อมทรั พ ย ที่ มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมดีเดน ตามแตละสาขาอาชีพ นั้น

ผลการคัดเลื อกของ ชสอ. ปรากฏวา สหกรณออม
ทรั พ ย ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํ า กั ด ได รั บ
“รางวั ล สหกรณ อ อมทรั พ ย ที่ มี ส ว นร ว มในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเดน” สาขาอาชีพเอกชน
อื่นๆ ร วมกั บ สหกรณ ออมทรั พ ย ส าขาอาชี พ อื่ น ๆ
รวม 8 สหกรณฯ โดยนายเฉลย ชมบุหรั่น ประธาน
สหกรณฯ เขารับโลหรางวัลจากนายธีระ วงษสมุทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในงาน
“ฉลองการกอตั้ง ชสอ. ครบรอบ 40 ป และปสากล
แหงการสหกรณ” ในวันเสารที่ 1 กันยายน 2555 ที่
โรงแรมรามา การเดนท กรุงเทพฯ
กรรมการฯ รวมการอบรมที่ชัยนาท
วัน ที ่ 7 - 8 สิง หาคม 2555 นายศรีโ พธิ์
วายุพัก ตร รองประธานฝา ยการเงิน และนายพยุง
ศักดิ์ เวชโช กรรมการฯ เดินทางไปรวมการอบรม
โครงการ “การจัด การสหกรณภ ายใตป ระชาคม
เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ อ า เ ซี ่ย น (AEC” ณ ศูน ย ถ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการสหกรณที่ 13 อ.เมือง จ.ชัยนาท ซึ่ง
จัดโดย กรมสงเสริมสหกรณ โดยมีผูแทนสหกรณ
ในเขตจัง หวัด อา งทอง สิง หบ ุร ี ชัย นาท และ
อุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 90 คน
( อานตอหนา 3)

ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 27
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 (2555)
นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต ชูจติ ต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายสุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิก
นายมานะกูล พรรณเรณู
กรรมการ
นายเสนห ชุมหฤทัย
กรรมการ
นายพยุงศักดิ์ 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
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ฉบับที่ 289 ประจําเดือนตุลาคม 2555
สหกรณฯ นําสมาชิกเดินทางไปดูการปลูกตนแกน
ตะวันที่ อ. บานหมอ จ. สระบุรี ( 13 ส. ค. 55)

ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 27
กรรมการฯ รวมการอบรมที่ชัยนาท (ตอจากหนา 1)
การอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อสรา งความรู
ความเขา ใจและวางแผนการบริห ารงานสหกรณ
ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
สหกรณฯ มอบเครื่อ งใชสํา นัก งานที่ส ถานบริก าร
น้ํามันปตท. ใหแกสหกรณบริการฯ
นายศรีโ พธิ์ วายุพัก ตร รองประธานฝา ย
การเงิน เปด เผยวา ในการประชุม คณะกรรมการ
ดํ า เนิน ก าร ชุด ที ่ 30 ครั ้ง ที ่ 15 เมื ่อ วัน ที ่ 15
สิง หาคม 2555 คณะกรรมการฯ ไดมีม ติใ หม อบ
เครื่อ งใชสํา นัก งานที่ใ ชอ ยูที่ส ถานบริก ารน้ํา มัน
ปตท. ใกลถ นนเลี่ ย งเมือ ง 1 ต.โพสะ อ.เมือ ง จ.
อา งทองใหแ ก ส หกรณบ ริก ารสหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํากัด ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร ตูเย็น
เครื่องประทับบัตรลงเวลา หลังจากที่สหกรณออม
ทรัพ ยส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด ไดข าย
กิจ การสถานีบ ริก ารน้ํ า มัน ปตท. ใหแ กส หกรณ
บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เนื่องจาก
สํานักงานสหกรณจังหวัด อางทองแจง วา สหกรณ
ออมทรัพ ยไ มส ามารถดํา เนิน ธุร กิจ สถานีบ ริก าร
น้ํามันได
ประธานฯ และรัก ษาการผู จ ัด การเขา รว มอบรม
ตัวแทนประกันชีวิตที่กรุงเทพฯ
วัน ที ่ 28 สิง หาคม 2555 นายเฉลย ชม
บุหรั่น ประธานสหกรณฯ และนางเกษมศรี เมฆ
หมอก รัก ษาการผูจัด การ เขา รว มการอบรมเพื่ อ
ขอรับ ใบอนุญ าตประกัน ชีวิต ณ ที่ทํ า การบริษ ัท
สหประกันชีวิต จํากัด กรุงเทพฯ
ประธานฯ และกรรมการรว มเวทีส ัม มนา “การ
สงเสริมและเผยแพรผลงานนวัตกรรมสหกรณ ”

3

ฉบับที่ 289 ประจําเดือนตุลาคม 2555
วัน ที ่ 31 สิง หาคม 2555 นายเฉลย ชม
บุห รั ่น ประธานสหกรณฯ และ นายเสนห ชุ ม
หฤทัย กรรมการฯ เดิน ทางไปรว มเวทีเ สวนา
“การสง เสริม และเผยแพรผ ลงานนวัต กรรม
สหกรณอ อมทรัพ ย ประจํา ป 2555” ณ โรงแรม
รามาการเ ดน ส กรุง เทพฯ ซึ ่ง จัด โดยชุม นุม
สหกรณออมทรัพ ยแหง ประเทศไทย จํา กัด โดยมี
สหกรณอ อมทรัพ ยที่ไ ดรับ รางวัล นวัต กรรมการ
บริหารจัดการสหกรณอ อมทรัพ ยดีเ ดนระดับ ชาติ
นํา เสนอผลงานและรับ รางวัล จากชุม นุม สหกรณ
ออมทรัพ ยแ หง ประเทศไทย จํ า กั ด รวมหลาย
สหกรณ
ประธานฯ รองประธานฯ และกรรมการฯ เขา รว ม
การสัมมนาครบรอบ 40 ป ชสอ.
วัน ที ่ 1 กัน ยายน 2555 นายเฉลย ชม
บุหรั่น ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพัก ตร
รองประธานฝา ยการเงิน และ นายเสนห  ชุ ม
หฤทัย กรรมการฯ เขา รว มการสัม มนาวิช าการ
และงาน “ฉลองการกอตั้ง ชสอ. ครบรอบ 40 ป
และปส ากลการสหกรณ ” ณ โรงแรมรามาการ
เดน ส กรุง เทพฯ ซึ ่ง จัด โดยชุม นุม สหกรณอ อม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
การสัม มนามีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ การเฉลิม
ฉลองความสํา เร็จ ของ ชสอ. ในโอกาสครบรอบ
40 ป เพื่อเปนการเฉลิมฉลองปส ากลแหง สหกรณ
เพื่อเผยแพรผลงานที่เปนรูป ธรรมของ ชสอ. และ
ขบวนการสหกรณอ อมทรัพ ยทั ่ว ประเทศตอ
สมาชิกสหกรณและประชาชนทั่วไป เพื่อนําเสนอ
แนวคิด ประสบการณ การดํา เนิน งานในรูป แบบ
“สหกรณ” ตอ สาธารณะเพื ่อ นํ า ไปสู ก ารพัฒ นา

ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 27
ส ห ก ร ณอ อ ม ท รั พ ย แ ล ะ เ พื ่อ เ ปน ก า ร ส รา ง
ความสัม พัน ธอัน ดีร ะหวา งสหกรณส มาชิก ของ
ชสอ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
สํ า หรับ ในตอนเย็น ชุม นุม ฯ จัด งานเลี ้ย ง
ฉลองครบรอบ 40 ป ชสอ. โดยมีน ายธีร ะ วงษสมุทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปน ประธานในพิธ ีเ ปด งาน และทํ า การมอบโลห
ใหแกป ระธานชุม นุม ฯ และอดีตประธานชุม นุม ฯ
มอบรางวัล ชนะเลิศ นวัต กรรมการบริห ารจัด การ
สหกรณออมทรัพยดีเดนระดับชาติ ใหแก สหกรณ
ออมทรัพ ยก รมปา ไม จํ า กัด มอบรางวัล ชมรม
สหกรณภาคดีเดน ใหแก ชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคเหนือ และมอบรางวัล “สหกรณออมทรัพยที่มี
สว นรว มในการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมดีเ ดน
ประจํ า ป 2555” ใหแ กส หกรณอ อมทรัพ ย สาขา
อาชีพตาง ๆ รวม 8 รางวัล

กรรมการฯ เขา รวมการสัม มนาและงาน “ฉลอง
การกอตั้ง ชสอ. ครบรอบ 40 ป”
สหกรณฯ บริจ าคเงิน รว มการกุศ ล 2 รายเปน เงิน
1,000 บาท
วัน ที่ 6 กัน ยายน 2555 บริจ าคเงิน ใหแ ก
สัน นิบ าตสหกรณแ หง ประเทศไทย จํา นวน 500
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ฉบับที่ 289 ประจําเดือนตุลาคม 2555
บาท เพื่อรวมทําบุญทอดกฐินสหกรณสามัคคี ครั้ง
ที่ 27 ประจํา ป 2555 ณ วัด โพธิ์ศ รี อ.สอยดาว จ.
จันทบุรี เพื่อรวบรวมปจจัยสมทบบูรณปฏิสังขรณ
ถาวรวัตถุใ นพระพุท ธศาสนาและบํา รุง การศึก ษา
ของพระสงฆ
วั น ที่ 6 กั น ยายน 2555 บริ จ าคเงิ น ให แ ก
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟ
เบอร จํ า กั ด จํ า นวน 500 บาท เพื่ อ ร ว มโครงการ
สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต ครอบครัวและ
ชุมชน ดวยการบริจาคเงิน อุปกรณสงเสริมการศึกษา
และอุปกรณกีฬาใหแกโรงเรียนวัดแพะโคก อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ. สระบุรี
ประธานสหกรณ ฯ และกรรมการฯ ร ว มประชุ ม
ประจําเดือน สอร. ที่กรุงเทพฯ
วันที่ 9 กันยายน 2555 นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหกรณฯ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
และนายมานะกูล พรรณเรณู เดิ นทางไปร วมการ
ประชุมประจําเดือนของ สหพันธสหกรณออมทรัพย
ผูใชแรงงาน (สอร.) ณ สโมสรการไฟฟานครหลวง
เขตวั ด เลี ย บ กรุ ง เทพฯ โดยมี มู ล นิ ธิ ไ พศาล ธวั ช
ชัยนันท เปนเจาภาพจัดการประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม
ประจําเดือนสิงหาคม 2555 รับรองรายรับ - รายจาย
สอร. ประจําเดือนสิงหาคม 2555 โดยมีเงินเหลือยก
มา 108,410.70 บาท มีรายรับ 2,000 บาท รายจายไมมี มีเงินคงเหลือยกไปเดือนกันยายน 110,410.70
บาท รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานและป ญ หาของ
สหกรณสมาชิก รับทราบรายงานจากชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) รับทราบ
รายงานจากคณะกรรมการบริหารฯ และกรรมการ

ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 27
ฝายตาง ๆ รับทราบการสรุปรายรับ - รายจาย การ
จัดอบรมหลั กสู ตร “แนวปฏิ บัติสู ความเปนเลิศ ใน
การบริ ห ารความเสี่ ย งสหกรณ แ ละสิ ท ธิ ก ารเป น
เจาหนาที่ - ลูกหนี้” ในวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2555
ณ เขาใหญ ฟ า ใสรี ส อร ท โดยมี ร ายรั บ จากการ
ลงทะเบียน 117,600 บาท มีรายจาย 137,345 บาท
รายจายมากกวารายรับ 19,745 บาท

กรรมการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนอีซูซุ เอ็นยิ่นฯ เยี่ยม
ชมกิจการสหรณออมทรัพยฯ
วั นที่ 10 กั นยายน 2555 คณะกรรมการ
สหกรณเครดิตยูเนี่ย นอี ซูซุ เอ็นยิ่น (ประเทศไทย)
จํากัด และ เจาหนาที่สหกรณ รวม 10 คน เดินทางมา
เยี่ยมชมกิจการสหกรณออมทรัพยฯ โดยมีนายเฉลย
ชมบุหรั่น ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝ า ยการเงิ น นายวิ รั ต ชู จิ ต ต รอง
ประธานฝา ยประชาสั มพั นธ นายสุ วัฒน แกวเฮี ย ง
เหรั ญ ญิ ก นายพยุ ง ศั ก ดิ์ เวชโช นายอนุ รั ก ษ ทอง
โตนด กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
รักษาการผูจัดการ เปนผูใหการตอนรับ โดยมีนาย
ศรีโพธิ์ วายุพักตร บรรยายประวัติความเปนมาของ
สหกรณฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก บรรยายเรื่องการ
ใหบริการของสหกรณแกสมาชิก และกรรมการอื่นๆ
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ไดรวมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูที่เดินทางมา
ดู ง านด ว ย ผู ที่ เ ดิ น ทางมาศึ ก ษาดู ง านได ใ ห ค วาม
สนใจสอบถามเรื่องการดําเนินงานของสหกรณออม
ทรัพยฯ ดวยความสนใจเปนอยางมาก
ประธานชมรมฯ และกรรมการฯ ร ว มประชุ ม
เตรียมการจัดการศึกษาดูงานและประชุมใหญฯ
วั น ที่ 10 กั นยา ยน 25 55 นายศรี โ พธิ์
วายุ พัก ตร ประธานชมรมสหกรณ จังหวั ดอ า งทอง
และนายพยุ ง ศั ก ดิ์ เวชโช กรรมการฯ เดิ นทางไป
ร ว มการประชุ ม กั บ เลขานุ ก ารชมรมฯ เหรั ญ ญิ ก
ชมรมฯ และประธานชุ ม นุ ม สหกรณ ก ารเกษตร
จั ง หวั ดอ า งทอง เพื่ อเตรี ย มการจั ดการศึ ก ษาดู ง าน
และประชุ ม ใหญ ส ามั ญประจํ า ป 2554 ของชมรม
สหกรณ จั ง หวั ด อ า งทองที่ จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร ณ
หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง ทั้งนี้
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบความคื บ หน า ในการติ ด ต อ
ประสานงาน และกําหนดรายละเอียดในการจัดทัศน
ศึกษาและการประชุมใหญหลายเรื่อง
คณะกรรมการ/เจาหนาที่สหกรณฯ เปนเจาภาพสวด
ศพพอตากรรมการสหกรณฯ
วั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2555 นายเฉลย ชม
บุ ห รั่ น ประธานสหกรณ ฯ นาย สายั ณ ห แผน
ประดิษฐ เลขานุการ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
นางสมหมาย ทั บ ไทย นายเสน ห ชุ ม หฤทั ย นาย
สุ ทั ศ น เอี่ ย มแสงและนางเกษมศรี เมฆหมอก
รัก ษาการผู จัดการ เดิ นทางไปเป นเจา ภาพสวดศพ
พ อ ตาของนายอนุ รั ก ษ ทองโตนด กรรมการ
สหกรณฯ ที่วัดแสนสุข อ.ปาโมก จ.อางทอง
คณะกรรมการสหกรณ ฯ และเจ า หน า ที่
สหกรณฯ ไดรวมกันบริจาคเงินคนละ 100 บาท เพื่อ

ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 27
ร ว มกั น เป น เจ า ภาพสวดศพ โดยมอบพวงหรี ด
ดอกไมสดเคารพศพ และชวยเงินทําบุญ เปนเงิน 800
บาท (แปดรอยบาทถวน)
สหกรณฯ มอบของที่ระลึกใหแกสมาชิก 2 ราย
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหกรณ ฯ นายสุ วั ฒน แกวเฮี ยง เหรั ญญิ ก
นายสุ ทั ศน เอี่ ยมแสงและนางเกษมศรี เมฆหมอก
รักษาการผู จัดการ นางนาถ มงคลหว า หัวหนาฝาย
ทั่วไป นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อและนางสาวฐิติ
พร ควรบําเรอ เจาหนาที่ฯ เดินทางไปรวมทําบุญขึ้น
บานใหมนางน้ําออย อุนจิต อาคารพาณิชยทางแยก
ป า งิ้ ว อ. เมื อ ง จ.อ า งทองและมอบของที่ ร ะลึ ก
(กระติกน้ํารอน) มูลคา 570 บาท
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหกรณฯ และนายเสนห ชุมหฤทัย เดินทาง
ไปร วมงานมงคลสมรสนายศรายุ ท ธ คงประเสริ ฐ
สมาชิกแผนกแอนซินลารี่ ซอมบํารุง ณ บานพัก ต.
ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อางทองและมอบของที่ระลึก
(กระติกน้ํารอน 1 ใบ) มูลคา 570 บาท
สหกรณ ฯ เป นเจ าภาพสวดศพบิ ดา มารดา สมาชิ ก
สหกรณฯ 3 ราย
วันที่ 5 กันยายน 2555 นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหกรณฯ นายศรี โ พธิ์ วายุ พั ก ตร รอง
ประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต รองประธานฝาย
ประชาสัมพันธ นายเสนห ชุมหฤทัย นางสาวพรรษ
พร แสงประพาฬ นายอนุรักษ ทองโตนด นายณั ฐ
วุฒิ ศรีวิไลและนายสุทัศน เอี่ยมแสง เดินทางไปเปน
เจาภาพสวดศพบิดานางเตือน สามัคคี สมาชิกแผนก
แอนซินลารี่ ผลิต ที่วัดวันอุทิศ ต.มหาดไทย อ.วิเศษ
ชัยชาญ จ.อางทองและชวยเงินทําบุญ 500 บาท
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วั น ที่ 12 กั น ยายน 2555 นายเฉลย ชม
บุ หรั่ น ประธานสหกรณ ฯ นายศรี โพธิ์ วายุ พั ก ตร
รองประธานฝ า ยการเงิ น นายสุ วั ฒ น แก ว เฮี ย ง
เหรั ญ ญิ ก และนายสุ ทั ศ น เอี่ ย มแสง กรรมการฯ
เดิ น ทางไปเป น เจ า ภาพสวดศพมารดานางวนิ ด า
เกี ย รติ ก อบชั ย สมาชิ ก แผนกบริ ห าร (สํ า นั ก งาน
ใหญ) ณ วัดพลับพลาชัย เขตวรจักร กรุงเทพฯและ
ชวยเงินทําบุญ 300 บาท ทั้งนี้ สหกรณฯ ไดนําพวง
หรีดดอกไมสด มูลคา 500 บาทเพื่อเปนการเคารพ
ศพผูเสียชีวิตดวย

.

วันที่ 27 กันยายน 2555 นายวิรัต ชูจิตต รอง
ประธานฝ า ยประชาสั ม พั น ธ นายสายั ณ ห แผน
ประดิษฐ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ และนาย
อนุรักษ แผนประดิษฐ เดินทางไปเปนเจาภาพสวด
ศพมารดานายชรินทร นิลมณี สมาชิกแผนกสปน
นิ่ง ผลิต ณ วัดประสาท อ.ป าโมก จ.อางทอง และ
ชวยเงินทําบุญ 300 บาท
ประธานฯ และรัก ษาการผู จ ัด การรว มประชุม กับ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดอางทอง
วันที่ 20 กันยายน 2555 นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหกรณฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
รักษาการผูจัดการ เดินทางไปรวมการประชุมผูนํา

ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 27
สหกรณและผูตรวจสอบกิจการเพื่อพบปะหารือใน
เรื่องของการตรวจสอบกิจการสหกรณ และทราบ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ณ สํานักงาน
สหกรณจังหวัดอางทอง
กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย
วันที่ 20 กันยายน 2555 นายเฉลย ชม
บุห รั ่น ประธานสหกรณฯ นายสายัณ ห แผน
ประดิษฐ เลขานุการ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
นายสุทัศ น เอี่ย มแสง เดินทางไปเยี่ย มไขนางสาว
โสภิด า คชลัก ษณ สมาชิก แวรเ ฮา ท ที ่บ า นพัก ต.
สายทอง อ.ปาโมก จ. อางทองและซื้อของเยี่ยมไข
เปนเงิน 200 บาท

ประธา นฯ แ ละเลขานุก า รรว มการสัม มนา ที่
กรุงเทพฯ
วัน ที ่ 20 กัน ยายน 2555 นายเฉลย ชม
บุหรั่น ประธานสหกรณฯ และ นายสายัณห แผน
ประดิษ ฐ เลขานุก าร เขา รว มการสัม มนา เรื ่อ ง
“ครบเครื่องเรื่องงานบริการและขอกฎหมายที่ตอง
ตระหนัก ตอการบริหารจัดการสหกรณ ” ณ กรม
วิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร ซึ่ง จัดโดยชมรม
สหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2
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การสัม มนามีวัตถุป ระสงคเพื่อกระตุนให
บุคลากรในสหกรณเรียนรูและตระหนักถึงงานดาน
บริการและการมีหัวใจบริการ เพื่อเรียนรูการปฏิบัติ
ตามขอกฎหมายที่เปนประเด็นอันลอแหลมตอการ
บริหารจัดการสหกรณ และเพื่อใหช มรมสามารถ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี โดยการมีสวนรวมและ
เห็นความสําคัญของสมาชิก
รองประธานฯ และรัก ษาการ ผูจ ัด การรว มศึกษาดู
งานและประชุมใหญ สามัญประจําปชมรมฯ
วัน ที ่ 20 - 21 กัน ยายน 2555 นายศรีโ พธิ์
วายุพัก ตร ประธานชมรมสหกรณจังหวัดอา งทอง
และนางเกษมศรี เมฆหมอก รัก ษาการผู จ ัด การ
เดิน ทางไปรว มการศึก ษาดูง านและเขา รว มการ
ประชุม ใหญ สามัญ ประจํ า ป 2554 ของชมรม
สหกรณจังหวัดอางทอง ที่จังหวัดกําแพงเพชร โดย
มีก รรมการชมรมฯ 17 สหกรณ และเจา หนา ที่
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง เขารวมกิจกรรม
รวม 37 คน โดยในวัน ที ่ 21 กัน ยายน 2555
ทํ า การศึก ษาดูง านชุม นุม สหกรณก ารเกษตร
กํ า แพงเพชร จํ า กัด และสหกรณอ อมทรัพ ยค รู
กําแพงเพชร จํากัด และ วันที่ 22 กันยายน 2555 ทํา
การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2554 ของชมรมฯ
จากนั ้น ไดทํ า การทัศ นศึก ษาสถานที ่สํ า คัญ ใน
จังหวัดกําแพงเพชรกอนเดินทางกลับอางทอง
สหกรณฯ มอบบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแกสมาชิก
ที่ภรรยาคลอดบุตร
วัน ที ่ 29 กัน ยายน 2555 นางนาถ มงคล
หวา หัวหนาฝาย มอบสมุดเงินฝากออมทรัพยพรอม
เงิน 500 บาท ใหแกนายภาสวิชญ เอื้องประเสริฐ
สมาชิกแผนกไฟฟา เนื่องจากภรรยาคลอดบุตร

ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 27

เมื่อวั นที่ 8 กันยายน 2555 สหกรณฯ ไดทํ า
การมอบเงิน จํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่น
บาทถวน) ใหแก คุณชัยวัฒน ชุมยิ้ม สมาชิกสหกรณ
ฯ แผนกพนสภาพการเปนพนักงาน ซึ่งเดิมทํางานอยู
ที่แผนกอ็อกซิลลารี่ ผลิต แตไดประสบอุบัติเหตุขณะ
ขับรถจักรยานยนตและถูกรถเกงเฉี่ยวชน จนเปนเหตุ
ให คุ ณชั ยวั ฒน ชุ มยิ้ ม กลายเป นบุ คคลทุ พพลภาพ
และตองลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัท ทั้งนี้
คณะอนุกรรมการ ประกั นสั งคมจั งหวั ดอ างทองได
พิจารณาและอนุมัติใหคุณชัยวัฒน ชุมยิ้ม เปนบุคคล
ทุพพลภาพมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการเปนบุคคล
ทุ พ พลภาพเป น รายเดื อ นจนกระทั่ ง เสี ย ชี วิ ต เป น
เงินเดือนละ 7,500 บาท และไดรับคารักษาพยาบาล
เปนรายเดือนดวย
สํ าหรั บเงิ น 150,000 บาท ที่ สหกรณ ฯ มอบ
ให แ ก คุ ณ ชั ย วั ฒ น ชุ ม ยิ้ ม นั้ น เป นเงิ นที่ ไ ด รั บ จาก
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ตามกรมธรรม
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุม เลขที่ 71 - 00252 ซึ่งสหกรณฯ
ไดจัดทําใหแกสมาชิกสหกรณฯ ทุกคนทั้งการประกัน
ชี วิ ต และประกั น อุ บั ติ เ หตุ เ ป น ประจํ า ทุ ก ป โดย
สหกรณฯ เปนผูจายเบี้ยประกันใหแกบริษัท สหประ
กันชีวิต จํากัด (มหาชน) แทนสมาชิกทุกคน เปนเงินสี่
แสนกว า บาท จากการที่ คุ ณ ชั ย วั ฒ น ชุ ม ยิ้ ม ได
กลายเปนบุคคลทุพพลภาพทําใหการประกันภัยของ
คุ ณชั ยวั ฒน ชุ มยิ้ ม ได สิ้ นสุ ดลงตามความเห็ นของ
แพทยผูตรวจรักษาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ดวย แต
บริ ษั ท สหประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด (มหาชน) ได ข ยาย
ระยะเวลาการคุมครองจนถึงวันที่
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15 กุมภาพันธ 2556 หากคุณชัยวัฒน ชุมยิ้มเสียชีวิต
ในขณะที่ ยั งคงอยู ในสภาพทุ พพลภาพสิ้ นเชิ งถาวร
ภายในระยะเวลาที่ขยายให และกรมธรรมประกันภัย
ยังมีผลบังคับอยู บริษัทจะจายเงินเอาประกันภัย ของผู
เอาประกันภัยไดเอาประกันภัยนี้ไวครั้งสุดทายใหแก
ผู รั บประโยชน กล าวคื อ หากเสี ยชี วิ ตตามปกติ จะ
ไดรับเงินสินไหมทดแทน 50,000 บาท แตถาเสียชีวิต
เพราะอุบัติเหตุ จะไดรับเงินสินไหมทดแทน 200,000
บาท
สรุ ปได วา จากการที่คุ ณชัยวั ฒน ชุ มยิ้ม ได
เป นบุ คคลทุ พพลภาพและสหกรณ ฯ ได ทํ าประกั น
ชี วิ ต และประกั น อุ บั ติ เ หตุ ก ลุ ม ฯ ให กั บ สมาชิ ก
สหกรณ ทุ กคน ทํ าให คุ ณชั ยวั ฒน ชุ ม ยิ้ มได รั บเงิ น
สิ นไหมทดแทนจากบริ ษั ท สหประกั นชี วิ ต จํ ากั ด
(มหาชน) เปนเงิน 150,000 บาท และบริษัทยังไดขยาย
ระยะเวลาในการคุ มครองการประกั นชี วิ ต ไปจนถึ ง
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 ใหดวย แมวา จากการที่คุณ
ชัยวัฒน ชุ มยิ้ มได กลายเปนบุ คคลทุ พพลภาพทําให
การประกั นภั ยของคุ ณชั ยวั ฒน ชุ มยิ้ ม ได สิ้ นสุ ดลง
ตามความเห็ นของแพทย ผู ตรวจรั ก ษาเมื่ อวั นที่ 23
มีนาคม 2555 แล วก็ ตาม เท าที่ ทราบมาคุ ณชั ยวั ฒน
ชุ ม ยิ้ ม ได นํ า เงิ น ส ว นหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ จากสหกรณ ฯ
จํานวนหนึ่งแสนหาหมื่นบาทไปใชในการจัดงานบวช
แก ลูกชายและใช จายอื่นๆ ในครอบครั วด วย ถาคุ ณ
ชัยวัฒนไมไดเปนสมาชิกสหกรณฯ และเกิดอุบัติเหตุ
จนกลายเป น บุ ค คลทุ พ พลภาพก็ ค งไม ไ ด รั บ เงิ น
จํ า นวนนี้ นี่ คื อ สวั ส ดิ ก ารที่ ส หกรณ ฯ มอบให แ ก
สมาชิก หลายทานที่ยังไมไดเปนสมาชิกสหกรณฯ ถึง
เวลาแล ว หรื อ ยั ง ที่ ท า นจะได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน
เหมือนกับที่สมาชิกคนอื่น ๆ ไดรับ
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เพื่ อนสมาชิ กสหกรณ ฯ ทุ กทานคงทราบดี
แลววา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรั พ ย ส ถานประกอบการ (สสอป.) ทํ า การ
เป ด รั บ สมั ค รสมาชิ ก สหกรณ ฯ เข า เป น สมาชิ ก
สมาคมฯ เปนรอบ โดยเปดรับปละ 4 รอบ ซึ่งจะตาง
จากบริ ษั ท ประกั นชี วิ ตโดยทั่ วไปที่ เป ดประชาชน
สามารถซื้อกรมธรรม ประกันชีวิ ตไดทุ กวัน ในการ
เปดรับสมัครสมาชิกสหกรณฯ เขาเปนสมาชิกสมาคม
ฯ ในรอบที่ 1/2556 สมาคมฯ (สสอป.) ได ทํ า การ
เปดรับสมัครสมาชิกมาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ซึ่ง
สหกรณฯ ไดทําการประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบ
ทั้ ง ป า ยประกาศที่ แผนกควบคุ ม เวลา (จุ ด 8) และ
ประกาศทางเครื่องขยายเสียงแลวเชนกัน สําหรับ
เงื่ อนไขในการสมั ค รเข า เป นสมาชิ ก ของสมาคมฯ
โดยทั่วไปเหมือนกับในการรับสมัครสมาชิกสมาคม
ฯ ทุกครั้งที่ผานมา แตการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ
ในรอบที่ 1/2556 สมาคมฯ มีเงื่อนไขใหม เพิ่ มขึ้นมา
กล าวคื อ ผู สมั ค รเข าเป นสมาชิ กสมาชิ กฯ ในรอบนี้
จะตองชําระเงินสงเคราะหลวงหนาจากที่เคยชําระปละ
3,000 บาท เปนปละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ซึ่ง
เพิ่มมาเปนเงินปละ 1,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากในป
พ.ศ.2555 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคาะหสมาชิก
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทยเสียชีวิตเปนจํานวน
มาก ซึ่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรั พ ย ส ถานประกอบการ (สสอป.) ต อ งนํ า
สมาชิ กสมาคมฯ สมั ครเข าเป นสมาชิ กสมทบของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคาะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออม
ทรั พ ย ค รู ไ ทย สมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จ สงเคาะห
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สมาชิ ก ชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ไ ทย เพื่ อ ให
ทายาทของสมาชิ ก สมาคมฯ ที่ เ สี ย ชี วิ ต ได รั บ
สงเคราะห ค รบ 600,000 บาท เพราะสมาคมฯ
(สสอป.) มีสมาชิกยังไมครบ 30,000 คน
ในการสมัค รเขา เปน สมาชิก สมาคมฯ
(สสอป.) ในรอบที่ 1/2556 ซึ่ง สมาชิก ฯ จะไดรับ
ความคุ ม ครองระหวา งวัน ที ่ 1 มกราคม - 31
ธันวาคม 2556 เปนเวลา 1 ปเต็ม สมาคมฯ (สสอป.)
กําหนดเงื่อนไข ดังนี้ คือ
1. คุณสมบัติของสมาชิก
1 . 1 เ ปน ส ม า ชิก ส ห ก ร ณอ อ ม ท รัพ ย
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
1.2 มีอ ายุไ มเ กิน 50 ป (ตอ งเปน ผู เ กิด
ภายในป พ. ศ. 2505)
2. แบบพิม พก ารสมัค ร ขอใบสมัค รไดที่
สํ า นัก ง า น ส ห ก ร ณฯ พ รอ ม ห นัง สือ แ ส ด ง
เจตจํานงการมอบอํานาจผูรับผลประโยชน
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.2 สําเนาทะเบียนบ าน
3.3 ใบรับ รองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง
จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ สถานพยาบาลของ
รัฐ
3.4 สํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบานของผูรับผลประโยชน
3.5 สํา เนาเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามทํา
กํ า หนด เชน ใบเปลี ่ย นชื ่อ นามสกุล ทะเบีย น
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. การประกาศรายชื่ อ สมาชิ ก ที่ ผ า นการ
อนุมัติ สมาคมฯ (สสอป.) จะประกาศรายชื่อสมาชิก
ที่ผานการอนุมัติการเปนสมาชิกในวันที่ 1 มกราคม
2556
สหกรณ ฯ ขอเชิ ญ เพื่ อ นสมาชิ ก สหกรณ ฯ
ทุ ก ท า นที่ ยั ง ไม ไ ด ส มั ค รเข า เป น สมาชิ ก สมาคมฯ
(สสอป.) สมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ ไดตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ ผูที่
จะสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ ในรอบที่ 1/2556
ต องมี อายุ ไ ม เกิ น 50 ป ทั้ ง นี้ หากสมาชิ ก สมาคมฯ
เสียชีวิต ทายาทจะไดรับเงินสงเคราะหจากสมาคมฯ
จํานวน 600,000 กวาบาท

สํ า หรั บ สมาชิ ก สหกรณ ฯ ที่ ไ ด ส มั ค รเป น
สมาชิ ก ของสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ส มาชิ ก
สหกรณ อ อมทรั พ ย ส ถานประกอบการ (สสอป.)
แล ว และมี ความประสงคจะสมั ครเข า เปนสมาชิ ก
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของ

ฉบับที่ 289 ประจําเดือนตุลาคม 2555
ชุ ม นุ ม สหกรณ ออมทรั พ ย แห ง ประเทศไทย จํ า กั ด
(สส. ชสอ.) ก็สามารถสมัครเปนสมาชิกพรอมกันได
เลย โดยมี เ งื่ อนไขในการรั บ สมั ค รเหมื อนกั บ เป น
ส ว นใหญ เพี ย งแต การสมั ค รเข า เป น สมาชิ ก ของ
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ส หกรณ ส มาชิ ก ของ
ชุม นุ ม ฯ (สส. ชสอ.) รับ เฉพาะสมาชิ ก สามั ญของ
สหกรณฯ เทานั้น โดย สส. ชสอ. ไมรับสมาชิกสม
ทบของสหกรณออมทรัพยฯ ทั้งนี้ ผูสมัครเสียเงินคา
สมั ค ร 20 บาท ค า บํ า รุ ง รายป 20 บาท และเงิ น
สงเคราะห ศ พล วงหน า จํ า นวน 4,000 บาท การที่
สมาชิกสหกรณฯ สมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ ทั้ง
สองสมาคมฯ คื อ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห
สมาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย ส ถานประกอบการ
(สสอป.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด (สส. ชสอ.) พรอมกันสองสมาคมฯ หาก
สมาชิ ก ท า นนั้ น เสี ย ชี วิ ต ทายาทก็ จ ะได รั บ เงิ น
สงเคราะหจากสองสมาคมฯ เปนเงิน 1,200,000 บาท
(หนึ่ลานสองแสนบาทถวน)
ท า นที่ ไ ด นํ า บุ ค คลในครอบครั ว ซึ่ ง ได แ ก
พอ แม คูสมรส และบุตร ซึ่งบรรลุนิติภาวะมาสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมทบกับสหกรณฯ ทานก็สามารถ
นําบุคคลดังกลาวที่เปนสมาชิกสมทบสมัครเขาเปน
สมาชิกสมาคมฯ (สสอป.) ไดดวยโดยใชเงื่อนไขใน
การสมั ค รเข า เป น สมาชิ ก เช น เดี ย วกั บ สมาชิ ก
สหกรณฯ ตามขอ 1 - ขอ 5 ดังกลาว กรณีที่บุคคลใน
ครอบครัวของทานที่เปนสมาชิกสมาคมฯ เสียชีวิต
ทานก็จะไดรับเงินสงเคราะหจากสมาคมฯ เปนเงิน
หกแสนกวาบาทเชนกัน สิทธิ์นี้เปนของทานแลว มา
สรางหลักประกันใหแกครอบครัวของทานเถิด
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สวัส ดีค รับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับ ประจํา
เดือนตุลาคม 2555 มาพบกับ ทา นสมาชิก และทา น
ผูอานทุกทานแลวครับ
ขอแสดงความยิน ดีก ับ คุณ ศรายุท ธ คง
ประเสริฐ ที่เขาพิธีมงคงสมรสกับเจาสาวแสนสวย
ไปเมื่อ ปลายเดือนสิง หาคมที่ผา นมา ขอใหรัก กัน
ตราบนานเทา นานและมีค วามสุข มากครับ ###
๙๙๙### ไดขา ววา ในวัน หนึ่ง แดดออกจัด ทํา เอา
คุณ วัช คุป ร เสาใบ ตอ งซัก เสื ้อ ผา เพิ ่ม อีก หลาย
กระมัง ขยันจริงครับ ###๙๙๙### งานวันเกิดสามี
ที่ผา นมา ไมท ราบวา คุณดวงพร หิรัญศุภ โชติ ให
ของขวัญ อะไรกับ คุณ อว นครับ ###๙๙๙### เกิด
วัน ที ่ 24 กัน ยายน ที ่ผ า นมา ขออวยพรให คุณ
ไขม ุก ข จัน ทโคตร มีค วามสุข สุข ภาพแข็ง แรง
ตลอดไปครับ ###๙๙๙### กลับ จากการเดิน ทาง
ไปเที่ย วคุณหมิง - แชงการีลา ประเทศจีน มาแลว
ไดข า ววา คุณ อัช ณา วายุพ ัก ตร ซื ้อ ของมาฝาก
หลานๆ ใ นแผนกหลายคนครับ ###๙๙๙ ###
ขอขอบคุณ คุณอนุชา หงษแกว ที่ไดนําบิดา มารดา
มาสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณฯ ครับ
###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณ พีร ะภัท ร
ลอยละลิ่ว ที่ไดรับโลหรางวัลจากการไปอบรมการ
ถายภาพกับจังหวัดอางทองมาครับ ###๙๙๙### ไป
รว มการอบรมการถา ยรูป ดว ย แมวา คุณ น้ํา ออ ย
อุน จิต จะไมไ ดรับ โลหร างวัล แตเ จา ตัว ก็ไ ดภ าพ
สวย ๆ ฝมือ ตนเองมาเปน ที ่ร ะลึก หลายภาพครับ
###๙๙๙### ธุระกิจการจํา หนา ยสิน คา การเกษตร
และเครื่อ งมือชา งดํา เนินไปดวยดี ขอแสดงความ
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ยินดีกับ คุณสมหมาย ทับไทย ที่กํา ลังขยายกิจการ
เพิ่ม ขึ้นดวยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดี
กับ คุณ สุวัฒ น สุว รรณโชติ ที่ทํ า การซื้อ บา นเปน
ข อ ง ต น เ อ ง เ ร ีย บ ร อ ย แ ล ว ค ร ับ ###๙ ๙ ๙ ###
ขอขอบคุณ เพื ่อ นสมาชิก ที ่ทํ า การเพิ ่ม คา หุ น กับ
สหกรณ คือ คุณ สัม พัน ธ โตงาม คุณ วรุณ ทอง
เสริม คุณสุนทร เกตุนาค คุณดวงพร หิรัญศุภโชติ
และ คุณจันทนา ขําสถิตย ขอใหทุกทานมีทุนเรือน
หุน กอ นการเกษีย ณอายุจํา นวนมากดว ยครับ ###
๙๙๙ ### เพราะคุณแมปวยมานาน ทํา ให คุณ สาย
ทอง กลัด สนิท ตองหาคนมาดูแลคุณ แมใ นชวงที่
ทํางาน ก็ขอใหสุขภาพของคุณแมดีขึ้นโดยเร็วครับ
###๙๙๙### ชวงที่เ ดินทางไปดูง านการปลูก แกน
ตะวัน คุณ เฉลีย ว สัง ขเงิน สอบถามวิท ยากรดว ย
ความสนใจ ไมทราบวาตอนนี้เริ่มตนปลูกตนแกน
ตะวันหรือยังครับ? ###๙๙๙###
ผาตัดมือไปเรียบรอยแลว สําหรับ คุณพวงทอง หมีท อง หมอใหหยุดพักเปนเวลา 15 วัน ทํา
เอาเจา ตัว ไมไ ดรับ เงิน รางวัล ความเพีย รในปนี้ ก็
ขอใหห ายเปน ปกติโ ดยเร็ว นะครับ ###๙๙๙###
เพราะความเปนหวงเพื่อนรวมงานรุนปา คุณนฤมล
สวนแกวมณี พรอมกับ สามีและลูกจึงไปเปนเพื่อน
คุณ พวงทองที ่โ รงพยาบาลราชธานีดว ย ซึ ้ง น้ํ า ใจ
มากเลยครับ ###๙๙๙### แมจะลาออกจากงานไป
เปนเวลา 5 ปก วา แลว แต คุณธวัชชัย - คุณรุง รัต น
มาระมิ่ง ก็ยัง เปนสมาชิก สหกรณฯ อยูค รั บ ถา วา ง
เมื ่อ ไหรแ วะมาเยี ่ย มกรรมการฯ และเจา หนา ที่
สหกรณฯ บางนะครับ ###๙๙๙### เพราะภรรยา
ปว ยและตอ งเดิน ทางไปรัก ษาตัว ที ่อิน เดีย ทํ า เอา
คุณราวินดรา นาท เนค (ราวี) ตองมีรายจายเพิ่มขึ้น
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เปนจํานวนมาก ขอใหภรรยาหายเปนปกติโดยเร็ว
นะครับ ###๙๙๙### หลังจากลาออกจากงาน เพื่อ
ไปประกอบอาชีพอิสระแลว ไมท ราบวา คุณ อาภิ
สิทธิ์ สัญญเดช เปนอยา งไรบา งครับ เพื่อน ๆ ยัง
คิด ถึง อยู เ สมอครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
เสียใจกับ คุณวนิดา เกียรติกอบชัย ที่สูญเสียมารดา
ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสีย ใจ
กับ คุณ เตือ น สามัค คี ที ่ส ูญ เสีย บิด าไปในเวลา
ใกลเ คีย งกัน ดว ยครับ ##๙๙๙### ขอแสดงความ
เสียใจกับ คุณภาดล ไชยรักษ ที่สูญเสียคุณลุงไปเมื่อ
ปลายเดือนกันยายนที่ผานมาครับ ###๙๙๙### อยู
บานสองคนกับภรรยา สําหรับ คุณสมกิจ ชาญเขต
การณ เพราะลูก สองคนทํ า งานกัน แลว อยา งไรก็
ตามคุณสมกิจก็ยังจํา หนา ยยาลมวัดพายทองอยูนะ
ครับ สนใจติดตอซื้อไดที่เจาตัวครับ ###๙๙๙### มี
ภาระในการดูแลภรรยาที่ปวยอยู สําหรับ คุณปรีชา
ตรีก าลนนท ขอเปน กํ า ลัง ใจใหภ รรยาหายปว ย
โดยเร็วนะครับ ###๙๙๙### เพราะเครื่องซักผาที่
บา นไมทํา งาน ทํา ให คุณ วัฒ นชัย กลัด สนิท ตอ ง
เสีย เงินซื้อ เครื่อ งซัก ผา ใหม สงสัย อยู บา นตองซัก
เองแนเลย ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณ
ณัฐพล อธิลาภ และคุณนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ ออก
รถคันใหมม ากอนที่นองเจี๊ย บจะคลอดลูก ชายคน
แรกไดไมนานครับ ###๙๙๙###
ไดรับ ตํา แหนง ซีเ นีย ร โอเปอเรเตอร แต
คุณ วัน ดี สิท ธิก ุล ตอ งทํ า งานในหนา ที ่ข อง
ซุป เปอรไ วทเ ซอร ที่ข อเกษีย ณอายุกอ นกํา หนด
ไดขาววางานนี้คุณวันดีเหนื่อยขึ้นอีกเยอะเลยครับ
ขอเปน กํา ลัง ใจใหสูง านตอ ไป และหวัง วา จะได
เลื่อนตําแหนงเปนซุปเปอรไวเซอรโดยเร็วนะครับ
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###๙๙๙### ออกรถยนตป ค อัพ คัน ใหมม าแลว
สํา หรับ คุณ วัช ระ - คุณ นภาภรณ ปา พฤกษา เพื่อ
สนองนโยบายลดภาษีร ถยนตคัน แรกของรัฐ บาล
ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิร า
ภรณ ทรัพ ยอ ุภ ัย ที ่ค ลอดลูก สาวคนแรกเมื ่อ
กลางเดือ นกัน ยายนที ่ผ า นมา ไดข า ววา ลูก สาว
หนา ตาเหมือ นคุณ พอ มากเลยครับ ###๙๙๙###
เหน็ดเหนื่อยกั บ การเตรีย มการจัดงาน “ ครบรอบ
10 ป คณะกรรมการสตรี ” เปนอยา งมาก สํา หรับ
คุณ ละออ แกว สาระ และ กรรมการสตรี ทุก ทา น
ขอแสดงความยินดีดว ยครับ ที่ง านสํา เร็จลุลว งไป
ดว ยดีค รับ ###๙๙๙### เปน แมง านที่สํา คัญ คน
หนึ ่ง ของการจัด งาน สํ า หรับ คุณ วราภรณ ทับ
ไทย เจาตัวบอกว าตื่นเตนมาก เพราะเปนงานแรก
ที่ไ ดแ สดงออกตอ หนา สาธารณชน ในฐานะเปน
ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ต รี ค น แ ร ก คุณ
พ ร พ ร ร ณ อ น ไ ช ย ะ ไ ด ร ับ เ ก ีย ร ต ิจ า ก
คณะกรรมการสตรีใ หเ ปน ประธานรว มพิธ ีเ ปด
งานดวยครับ เห็นรูปปานันทตอนทําพิธีเปดแลว ดู
มีความสุขมากเลยครับ ###๙๙๙### เปนคนโชคดี
ใ น ง า น สํ า ห รับ คุณ ศ รีป ร ะ ภ า แ ส ง ส วา ง
เนื ่อ งจากไดร างวัล พิเ ศษในการสอยดาว โดย
ไดร ับ พัด ลม จากคณะกรรมการสตรีค รับ ###
๙๙๙### หลังจากที่ไดโทรศัพทไอโฟนโฟรเอสมา
ใช คุณ อุบ ล นิล ทคช ก็ล งทะเบีย นในเฟสบุค แลว
อยาลืมไปขอเปนเพื่อนกันนะครับ ###๙๙๙### ขอ
แสดงความยินดีกับ คุณวันชัย อดทน ที่หลานสาว
ไดร ับ การบรรจุเ ปน เจา หนา ที ่ท ดลองงานของ
สหกรณฯ ###๙๙๙### พบกัน ฉบับ หนา ###
๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙###
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กําเนิดสวมชักโครกและกระดาษชําระ
ความคิด เกี ่ย วกับ สว มชัก โครกมีม าถึง
4,000 ปแ ลว แตที ่ป รากฏเปน รูป รา งจริง ๆ นั ้น
เซอร จอหน ฮาริง ตัน ไดคิด ขึ้นถวายสมเด็จ พระ
นางเจา วิค ตอเรีย พระบรมราชินีนาถแหง อัง กฤษ
ในป ค.ศ.1596 เพื ่อ เปน การเอาพระทัย พระ
ราชินี หลังจากที่เขาถูกพระองคขับไลออกจากราช
สํ า นัก เนื ่อ งจากเผยแพรน ิย ายอิต าลีที ่ม ีเ นื ้อ หา
รุนแรงเกินไป
สวมชัก โครกของฮาริง ตั นนั้น มีค วามซับ
ชอนหลายประการ เชน มีที่พัก น้ํา อยูต อนบน มีที่
กดชักโครกดวยมือและมีทอระบายของเสียไปยังที่
เก็บ ของเสีย แตห ลัง จากที ่ไ ดถ วายสว มแดพ ระ
ราชินีแลว ฮาริงตันไดทําสิ่ง ที่ไมฉลาดอยางยิ่ง คือ
เขีย นหนัง สือ เกี่ย วกับ สว มของพระราชินีเ ผยแพร
แทนที่พ ระราชินีจ ะทรงเห็น ขัน กลับ พิโ รธอยา ง
มาก จนถึงกับขับไลฮาริงตันออกจากราชสํานักอีก
ครั้ง หนึ่ง เรื่อ งสวมของฮาริง ตันจึง กลายเปน เรื่อ ง
ตลกของยุค ทําใหไมมีใครใชสวมชักโครกนี้อีก
ตอมาในป ค.ศ.1775 นัก คณิตศาสตรและ
ชางทํานาฬิกาชาวอัง กฤษ ชื่อ อเล็กซานเดอร คัม
มิ ่ง ไดป ระดิษ ฐส ว มชัก โครกอีก แบบหนึ ่ง ซึ ่ง มี
ลัก ษณะเดน ที่อ าจถือ ไดวา เปน การปฏิวัติสว มชัก
โครกทีเ ดีย ว กลา วคือ สว มของฮาริง ตัน และคน
อื่นๆ นั้น มีทอตอโดยตรงจากโถสวมถึงที่เก็บของ
เสีย ทําใหมีกลิ่นไมสะอาดโชยมารบกวนผูใช สวน
สวมของคัมมิ่งนั้น ทอใตสวมโค งไปดานหลังและ
มีน้ําคั่นอยูระหวางโถสวมกับที่เก็บของเสียเพื่อกัน
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กลิ ่น ไมส ะอาดทั ้ง หลาย ความคิด นี ้ถ ูก นํ า ไป
ประยุกตใชกับสวมชักโครกสมัยใหมทุกแบบ
หลัง จากนั้น สวมชัก โครกตองใชเวลาถึง
100 ปจึง จะเปน ที่ย อมรับ โดยทั่ว ไปและสามารถ
เขาแทนที่กระโถนและสวมซึมไดอย างแทจริง
สว นกระดาษชํา ระ ซึ ่ง คนสมัย เรารูจัก วา
อยูคูกับ สวมนั้น ที่จ ริง แลว มีวิวัฒ นาการมาทีห ลัง
นายโจเซฟ กาเย็ตตี้ นักธุรกิจชาวอเมริกันเปนคน
แรกที่ผลิตกระดาษชําระออกวางขายใน ป ค.ศ.1857
แตกิจการนี้ข าดทุนอยา งรวดเร็ว เพราะคนสว น
ใหญไมเขาใจวา ทําไมจะตองเสียเงินซื้อกระดาษ
ชํา ระที่ใ ชเพีย งครั้ง เดีย วแลวทิ้ง ทั้ง ๆ ที่มีก ระดาษ
หนังสือพิมพเกาๆ และแค็ตตาล็อกของศูนยการคา
ใหใชอยางเหลือเฟอ และกระดาษเหลานี้ยังใชอาน
ไดอีกดวย กวา 20 ปตอมา สองพี่นองสกุลสก็อตจึง
ไดผลิตกระดาษชําระออกวางขายอีกครั้งหนึ่ ง โดยใช
ชื ่อ วา สก็อ ตทิช ชู ในขณะนั ้น สว มชัก โครกและ
หอ ง น้ํ 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
กวา งขวาง ทํา ใหค นหันมาสนใจใชก ระดาษชํา ระ
มากขึ้น นอกจากนี้ กระดาษชําระของพี่นองสกุลส
ก็อ ตยัง ใชส ะดวกมากกวา ของกาเย็ต ตี ้ เพราะมี
ขนาดเล็กนุม และยังเขากับแฟชั่นการตกแตงห อง
สวมในขณะนั้นอีก ดวย ในระยะแรก การโฆษณา
กระดาษชาระเปน ไปอยา งไมเ อิก เกริก นัก เพราะ
ประชาชนสว นใหญย ัง มีค วามรู ส ึก ออ นไหวใน
เรื่องอันเปนกิจสวนตัวนี้ หลัง สงครามโลกครั้ง ที่
หนึ่งบริษัท สก็อต พยายามตีตลาดกระดาษชําระโดย
การโหมโฆษณาอยา งมาก แตก ็ด ูจ ะสายเกิน ไป
เพราะในขณะนั้นตลาดเต็ม ไปดวยกระดาษชํา ระ
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. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา Savings deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ้นเดือน
Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา
Special deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ้นเดือน
Balance
5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ้นเดือน
Balance
6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามขอบังคับ Reserve according to by-laws, regulation and other
8. ถือหุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 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. เงินฝากสหกรณอนื่
Deposits in other Co-operatives
11. เงินใหกแู กสมาชิก ยอดยกมา Loans to members from last month
 ใหกูระหวางเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหวางเดือน Loans repayment from members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน Total Loans to members
12. เงินใหกแู กสหกรณอนื่ Loans to other co-operatives
13. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 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 กําไรขั้นตนสถานีบริการน้ํามัน ตั้งแตเดือนมกราคม - 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

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Pr
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
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¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐà¨ÒË¹Ò·ÕÏè ÃÇÁâ¤Ã§¡ÒÃËÅÑ¡ÊÙµÃ “½¡ÍºÃÁ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃáÅÐ¡ÒÃà¢ÕÂ¹¢ÒÇ
ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ – ÊË¡Ã³Ï” ³ 27 ÃÕÊÍÃ· ¨.ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ (ÇÑ¹·Õè 25 – 26 ÊÔ§ËÒ¤Á 2555)

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐà¨ÒË¹Ò·ÕÊè Ë¡Ã³à¤Ã´ÔµÂÙà¹ÕÂè ¹ÍÕ««Ù Ø àÍç¹àÂÔ¹è (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´
à´Ô¹·Ò§ÁÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÏ (ÇÑ¹·Õè 10 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555)

¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐà¨ÒË¹Ò·ÕÊè Ë¡Ã³Ï ÃÇÁÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹áÅÐ»ÃÐªØÁãËÊÒÁÑ»ÃÐ¨íÒ» 2554
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