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“เฉลิม  สุคนธรัตน์” สมาชิกสาขาทุ่งสง : อายุ 72 ปี

ยังยึดมั่นในอุดมการณ์สหกรณ์

	 สวัสดีครับ	 สมาชิกทุกท่าน	 วารสาร

อุดมการณ์สหกรณ์ฉบับน้ีเป ็นฉบับเดือน

ธันวาคม	2562	ฉบับส้ินปีบัญชีของสหกรณ	์

สอ.สร.รฟท.	 แต่ผลการด�าเนินงานของเดือนธันวาคมต้องรอ

รายงานในฉบับต้นปี	2563	นะครับ

	 ในรอบเดือนพฤศจิกายน	2562	ท่ีผ่านมา	สอ.สร.รฟท.	

ได ้ด�าเนินการภารกิจประจ�าป ีให ้ กับกลุ ่มผู ้แทนสมาชิกและ

สมาชิกใน	 9	 สาขาส่วนภูมิภาค	ณ	 ท่ีท�าการของแต่ละสหภาพฯ	

ภาคเหนือ	ภาคอีสาน	และภาคใต้	เสร็จส้ินภารกิจสาขาสุดท้ายท่ี

สาขาหาดใหญ่เมื่อวันท่ี	 20	 พฤศจิกายน	 2562	 สหกรณ์ฯขอ

ขอบพระคุณประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิกและสมาชิกทุกท่านท่ีให้

ความร่วมมือสละเวลาเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการพร้อมมา

เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกครับ	 สรุปรายงานผู้แทนสมาชิกจาก	 9	

สาขามีผู้แทนได้	70	คนมาเข้าร่วมประชุมได้	66	คน	4	คนติด

ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้	 ส่วนมีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุม

สัมมนา	 504	 คน	 จาก	 9	 สาขา	 และในช่วงเดือนธันวาคม	

2562	 สหกรณ์ฯอยู่ระหว่างด�าเนินการประชุมสัมมนาเลือกตั้ง

สมาชิกส่วนกลางอีก	 12	 กลุ่ม	 ก�าหนดแล้วเสร็จในวันท่ี	 18	

ธันวาคม	 2562	 ภารกิจน้ีเพ่ือเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

เข้าประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี		2562		ในวันท่ี	19	กุมภาพันธ	์

2563	ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ

	 การให้บริการสมาชิกท่ีผ่านมาของปีน้ีถือว่าสหกรณ์ฯ

ค่อนข้างประสบความส�าเร็จไปอีกก้าวหน่ึง	 ส�าหรับการพัฒนา

ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการสหกรณ์ฯใกล้

แล้วเสร็จ	หลังจากน้ีในปี	2563	สมาชิกจะมีความใกล้ชิดเขาถึง

กับสหกรณ์ฯมากยิ่งขึ้น	 ส่วนเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคงจะได้

รับทราบข่าวดีกันเร็วๆน้ี	ว่าจะมีมติน�าเข้าท่ีประชุมใหญ่ก่ี	%

	 ท้ายสุด.	 .	 .ขอแสดงความห่วงในมายังสมาชิกทุกท่าน	

ถึงสภาพเศรษฐกิจท่ียังคงถดถอยและซบเซา	 ขอจงระมัดระวัง

เร่ืองค่าใช้จ่ายกันให้มากๆนะครับ	 ใช้จ่ายอย่างประหยัดเท่าท่ี

จ�าเป็นเท่าน้ันนะครับ.	.	.

พบกันใหม่ฉบับหน้า

สวัสดีครับ
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เรื่องจากปก
โดย  ผู้จัดการ

 เม่ือวันท่ี	28	พฤศจิกายน	2562	 ท่ีผ่านมา	นายสมศักดิ์	 โกศัยสุข	 ท่ีปรึกษา	สหกรณ์ออม

ทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 นายภิญโญ	 เรือนเพ็ชร	 ประธาน

กรรมการด�าเนินการ	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 คณะกรรมการ	 และผู้จัดการ	 รับมอบประกาศนียบัตร	

สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	สร.รฟท.	จาก	

คณะท�างานตรวจประเมินธรรมาภิบาล	 น�าโดยนายสุรินทร์	 วทัญญู	 ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พ้ืนท่ี	 2	 นายจิรพันธ์	 จันทรพิทักษ์	 ผู้อ�านวยการ	 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 2	

พร้อมคณะ	 ตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์	 ให้มีการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี	 เป็นระบบ												

มีการควบคุมภายในท่ีดี	 ด�าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เป็นท่ียอมรับจากบุคคลและหน่วยงาน

ต่างๆ	

	 และในขณะเดียวกัน	 ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร	 พ้ืนท่ี	 2	 ได้ด�าเนินการจัดระดับ

มาตรฐานสหกรณ์	 ประจ�าปี	 2561	 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง

ประเทศไทย	จ�ากัด	มีผลอยู่ในระดับ	“ดีเลิศ”

นายสุรินทร์	วทัญญู

นายภิญโญ	เรือนเพ็ชร

นายสมศักดิ์	โกศัยสุข

รับมอบเกียรติบัตร
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

ประจ�าปีงบประมาณ 2561
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คุยกับประธานกรรมการ

ภิญโญ  เรือนเพ็ชร : ประธานกรรมการ

	 สวัสดีครับ	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ส หภ าพแร ง ง านรั ฐ วิ ส า ห กิ จ ร ถ ไฟแห ่ ง

ประเทศไทย	 จ�ากัด	 	 (สอ.สร.รฟท.)	 ทุกท่าน	 ใน

ช่วงเดือนพฤศจิกายน	 2562	 ที่ผ่านมา	 ทาง

คณะกรรมการสอ.สร.รฟท.	 ได้เดินสายพบปะ

สมาชิกของสหกรณ์ในส่วนของกลุ่มสาขาของ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ	ทั้ง	9	สาขา	3	

ภูมิภาค	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่	 2	 ประการ

ด้วยกัน

 ประการแรก	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือก

ตั้งผู ้แทนสมาชิกของ	 สอ.สร.รฟท.	 เพราะ																			

สหกรณ์ฯของเราได้ด�าเนินกิจการมาใกล้จะครบ

รอบปีแล้ว	 มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนิน

การสหกรณ์ประจ�าเดือนตุลาคม	 2562	 ได้

ก�าหนดให้วันพุธท่ี	19	กุมภาพันธ์	2563	เป็น

วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	ท่ีจะต้อง

มีผู้แทนสมาชิกจากกลุ่มต่างๆ	 เข้าร่วมประชุม

ใหญ่สามัญประจ�าปี	 เพ่ือให้เป็นไปตาม	 พรบ.

สหกรณ์	พ.ศ.2542	และข้อบังคับ	ข้อ	47	และ	

ข้อ	48	ของสหกรณ์ให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

สหกรณ์ฯ	ที่มีสมาชิกเกินกว่า	500	คน

	 ได้ก�าหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

ขึ้นระหว่างวันที่	6	พ.ย.	-	20	พ.ย.	2562	โดยมี

จ�านวนทั้งหมด	9	กลุ่ม	มีผู้แทนสมาชิกได้ทั้งหมด	

70	คน	และจะมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกในส่วน

กลางอีก	12	กลุ่ม	มีผู้แทนสมาชิกได้	64	คน	รวม

ผู้แทนสมาชิกของ	สอ.สร.รฟท.	ทั้งหมด	134	คน	

เพ่ือให้ผู ้แทนสมาชิกไปท�าหน้าท่ีเป็นไปตามข้อ

บังคับและระเบียบของสหกรณ์	ต่อไป

 ประการท่ีสอง	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ความรู ้กับสมาชิกของสหกรณ์ท่ัวประเทศเก่ียว

กับอุดมการณ์	 และหลักการของสหกรณ์ท้ัง	 7	

ประการ	 เพราะองค์กรใดก็ตามประสงค์ของ

องค์กร	 ย่อมจะท�าให้องค์การน้ันมีการพัฒนา														

“...อาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเปลีย่นแปลงโลก คือการศึกษา...”

พบปะสมาชิก. . .
เดินสายประชุมสัมมนา 
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 15 /2563
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โดย  ประธานกรรมการ

น�ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองขององค์กร	บุคลากร

ที่อยู่ในองค์กรนั้นถ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีความ

สุข	 ดังค�ากล่าวของผู้น�าอย่าง	 เนลสัน	 เบลเดอ

ล่า	 ท่ีกล่าวไว้ว ่า	 “อาวุธท่ีทรงพลังท่ีสุดใน

การเปลีย่นแปลงโลก	คือการศึกษา”	สอ.สร.รฟท.	

จึงต้องให้การศึกษากับสมาชิกเพ่ือให้เป็นไปตาม

หลักการสหกรณ์ข้อที่	 5	 คือ	 ให้การศึกษาและ

สารสนเทศซึ่ ง ในครั้ ง น้ี ไ ด ้ เ ชิ ญ ท่ี ป รึ ก ษ า					

สอ.สร.รฟท.	คุณสมศักดิ์	โกศัยสุข	เป็นวิทยากร

บรรยายในหัวข้อ	“ยึดมั่นอุดมการณ์	:	รู้เท่าทัน

เทคโนโลยี”

	 ส�าหรับการเลือกตั้งผู ้แทนสมาชิกใน

ส่วนกลาง	12	กลุ่ม	จะเร่ิมตั้งแต่วันจันทร์ท่ี	2	

ธันวาคม	 2562	 เป็นต้นไป	 จึงขอเรียนเชิญ

สมาชิกของ	 สอ.สร.รฟท.	 เข้าร่วมประชุมและ

สัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน	 ตามท่ี	 สอ.สร.

รฟท.	ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว

พบกันใหม่ฉบับหน้า

สวัสดีครับ
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รายงานผลการด�าเนินงาน

โชติกา บุญรังศรี
ผู้จัดการ

จ ำนวน วงเงินกู้ จำ่ยจริง
(สัญญำ) (บำท) (บำท)

เงินกู้ฉุกเฉิน 3,289                   110,992,000                 93,572,198                  

เงินกู้สำมัญ 2,175                   1,243,722,000              349,356,456                 

เงินกู้พิเศษ 4                        3,880,000                    3,869,282                    

เงินกู้สำมัญเพ่ือกำรศึกษำ 0 100,000                      99,853                        

เงินกู้สำมัญฯ เพ่ือซ้ือรถจกัรยำนยนต์ 161                     11,531,571                  11,514,077                  

เงินกู้สำมัญฯ เพ่ือซ้ืออำวธุปืน 6                        348,000                      347,213                      

เงินกู้สะสม 7                        997,000                      323,572                      

รวม 5,642.00             1,371,570,571             459,082,651               

ประเภท

รวมกับเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์	สอ.กฟผ.	และ	ชสอ.								

(ระยะสั้น)	 อีก	 251,500,000	 บาท	 รวมเป็นเงินลงทุนกับ

ภายนอกทั้งสิ้น	512,000,000	บาท	ซึ่งได้รับผลตอบแทน

เป็นอย่างดี

ส่วนผลการด�าเนินงาน	10	เดือนที่ผ่านมา	สอ.สร.รฟท.	

มีทุนด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น	2,857.823	ล้านบาท

    รายได้				 					141,319,535.01	 บาท

    รายจ่าย	 							19,993,616.46	 บาท

    ก�าไรท่ียังไม่จัดสรร		121,325,918.55	 บาท

	 จะเห็นว่าสหกรณ์ฯมีก�าไรสะสมอย่างต่อเน่ือง

ตามความเหมาะสมท่ีมาจากสมาชิกเป ็นหลักส�าหรับ

ศักยภาพในการให ้บริการทางด ้านการเงินแก ่สมาชิก

ระหว่างเดือน	ม.ค.-พ.ย.	2562	(11	เดือน)	มีดังนี้

สรุปการให้เงินกู้ทั้ง 3 ประเภท
เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2562

10 เดือน : สอ.สร.รฟท.
ผลการด�าเนินงาน ยังฉลุย!!

ศักยภาพการให้บริการทางการเงิน
แก่สมาชิก ชัวร์!! ยาวถึงส้ินปี

 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน	 2562	 ท่ีผ ่านมา	

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง

ประเทศไทย	 จ�ากัด	 (สอ.สร.รฟท.)	 ได ้รับข ่าวดี	 จาก	

ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนท่ี	2	กรมส่งเสริมสหกรณ	์

2	ข่าวคือ

	 1.	สหกรณ์อออมทรัพย์	สอ.สร.รฟท.	ผ่านเกณฑ์

ตรวจประเมินธรรมาภิบาล	 และได้รับประกาศเกียรติ

บัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	 ประจ�าปีงบประมาณ	

2561	

	 2.	 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจ�าปี	 2562	

สหกรณ์ออมทรัพย์ของเรามีผลอยู่ในระดับ	ดีเลศ

	 นอกจากน้ีในเดือนเดียวกัน	 เรายังได้รับข่าวดี

จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสอ.)	

ส่งหนังสือแจ้งมายังสหกรณ์ฯว่า	 สอ.สร.รฟท.	 ผ ่านการ

คั ด เลือกสหกรณ์คุณภาพมาตรฐานพร้อมได้รับรางวัล

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน	 โดย	 ชสอ.	 จะมาติด

ตั้งป้ายรับรางวัลคุณภาพน้ี	ให้กับสหกรณ์ค่ะ

	 ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณในทุกความร่วมมือ

ของสมาชิก	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 คณะกรรมการ	 เจ้าหน้าท่ี

ทุกคน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านท่ีปรึกษา	“สมศักดิ์	โกศัยสุข”	

ท่ีคอยชี้แนวทางในการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ	 ให้อยู่ใน

กรอบวินัยของ	 พ.ร.บ.	 ข้อบังคับ	 ระเบียบต่างๆของสห

กรณ์ฯอย่างเคร่งครัด

	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานของ	สอ.สร.รฟท.	ในรอบ	

10	เดือน	ม.ค.-ต.ค.	2562	ที่ผ่านมา	การด�าเนินงานทุกๆ

ด้านผ่านไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเคย	 และ	 ณ	 วันที่	 27	

พฤศจิกายน	 2562	 สหกรณ์มีการลงทุนระยะสั้น	 ระยะยาว	

กับภายนอกดังนี้	ชุมนุมสหกรณ์ไทยไอซีที	500,000	บาท 
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โดย  ผู้จัดการ

ตลุาคม 2562(October,2019) กนัยายน 2562(September,2019)

จ  านวนสมาชิก (ราย) (Membership) 7,647                        7,639                          
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash and cash at bank) 64,663,076.06          81,591,864.92             
เงินฝากสหกรณอ่ื์น (Other cooperative deposits) 231,400,000.00        185,400,000.00           
เงินลงทุน (Investment) 275,000,000.00        285,000,000.00           
ลูกหน้ีเงินใหส้มาชกิกู ้(Loan receivable members) 2,280,092,698.00     2,278,381,242.00        
ลูกหน้ีอ่ืน (Other receivables) 3,977,549.00            2,762,611.00               
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Computer program) 683,730.00               683,730.00                  
สินทรพัยอ่ื์น ๆ (Other assets) 2,006,663.66            1,962,286.98               

รวมสินทรพัย ์(Total assets) 2,857,823,716.72    2,835,781,734.90      
เงินรบัฝาก (Deposit) 581,007,155.76        573,700,398.51           
หน้ีสินอ่ืน (Other liability) 19,878,614.67          22,862,747.83             

รวมหน้ีสิน (Total liability) 600,885,770.43       596,563,146.34         
ทุนเรือนหุน้ (Share capital) 1,871,420,560.00     1,863,070,850.00        
ทุนส ารองและทุนอ่ืนๆ (Compulsory reserves and 385,517,386.29        376,147,738.56           
other capital)

รวมทุน (Total capital) 2,256,937,946.29    2,239,218,588.56      
รวมหน้ีสินและทุน (Total liability and capital) 2,857,823,716.72    2,835,781,734.90      

ดอกเบ้ียรบั (Interest received) 128,847,656.00        115,818,708.00           
ดอกเบ้ียเงินรบัฝาก (Deposit interest) 530,068.10               295,718.79                  
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on investment ) 11,581,479.42          11,568,726.00             
รายไดอ่ื้น ๆ (Other income) 360,331.49               322,352.19                  

รวมรายได ้(Total income) 141,319,535.01       128,005,504.98         
ค่าใชจ้า่ยดอกเบ้ีย (Interest expenses) 12,464,517.71          10,775,671.09             
ค่าใชจ้า่ยบริหาร (Administrative expenses) 7,529,098.75            6,881,467.07               

รวมค่าใชจ้า่ย (Total expenses) 19,993,616.46         17,657,138.16           
ก าไรสุทธิ (Net profit) 121,325,918.55       110,348,366.82         

สหกรณอ์อมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ  ากดั
รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ  าเดือน  ตุลาคม  2562

รายการทางบญัชี (Accounting transaction)
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 เส้นทางคนสหกรณ์ โดย  ผู้จัดการ

 ในวันท่ี	19	พฤศจิกายน	2562	ท่ีผ่านมา	เป็นช่วง

ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์	 สอ.สร.รฟท.	 เดินสายสัมมนาประชุม

เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก	 ชุดท่ี	 15/2563	 ท่ีสหภาพฯ	 สาขา

ทุ่งสง	มีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา	72	คน	มีท้ังกลุ่ม

ท่ีเกษียณแล้ววัยใกล้เกษียณและวัยกลางคนปะปนกันไป	แต่

ด ้ ว ย จิ ต วิ ญญาณของคนรถ ไฟแล ะสมาชิ ก สหภาพ	

สมาชิกสหกรณ์	ทุกวัยเข้ากันได้ดี	แม้จะอยู่กันคนละฝ่ายแต่มี

สัมมาคาราวะต่อกันในรุ่นพ่ีรุ่นน้อง….

	 และในวันน้ัน	 ส่ิงหน่ึงท่ีผู้จัดการต้องสะดุดใจและ

ยินดีเป็นอย่างยิ่งเม่ือได้ค้นพบสมาชิกในรายท่ีเป็นสมาชิก

แล้วไม่เคยท�าธุรกรรมการกู้เงินกับสหกรณ์เลยตั้งแต่สมัคร

เป็นสมาชิก	 มีแต่ส่งเงินค่าหุ้นอย่างเดียวตามท่ีสหกรณ์

ก�าหนด	 ซึ่งถือเป็นการออมในรูปของทุนเรือนหุ้น	 และ

สมาชิกรายน้ันก็คือ

 “คุณเฉลิม	 สุคนธรัตน์”	 อดีตพนักงานการรถไฟ	

อายุ	 72	ปี	 เคยสังกัดฝ่ายช่างกล	ทะเบียนสมาชิก	02422	

“คุณเฉลิม	 สุคนธรัตน์”	ท่านน้ีแม้วัยล่วงเลยมาถึง	72	 	 	ปี	

แต่สุขภาพยังแข็งแรงมาก	 ลุงบอกว่า	 “ทุกวันน้ีเป็นนักวิ่งท้ัง

มินิ	 และมาราธอน	 ในอ�าเภอทุ่งสงนะครับ	 ปัจจุบันลุงอายุ	

72	ปีแล้วนะ	ยังแข็งแรงดี	 ไม่มีโรคภัยอะไรเลย	 เพราะออก

ก�าลังกายทุกวันหลังชีวิตเกษียณมาตั้งแต่	1	ตุลาคม	2550	

ทุกวันน้ีกินบ�านาญ	 และลุงไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิก											

สหกรณ์ฯ	 อีกท้ังได้สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ไว้ด้วย	

ตั้งแต่ก่อตั้งมาเลย	 เพราะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากๆ	

จากการแนะน�าของ	สุเชษฐ์	จันทร์คง	ประธานสหภาพฯ	และ

ประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิก	สาขาทุ่งสง	.	.	.	.

	 ลุงฝากเงินมาเร่ือยๆไม่เคยถอนเลย	 ส่งหุ้นมาตอด

การเป็นสมาชิก	23	ปี	10	เดือน	ส่งมาแล้ว	259	งวด	เดือน

ละ	 2,000	 บาท	 มีหุ้นสะสมไว้พอประมาณ ลุงไม่เคยกู้เงิน

เลยนะครับ!!	.	.	.	ส่งหุ้นอย่างเดียว	ถือเป็นการออมเงิน	เก็บ

เงินไว้ในน้ันปลายปีโน่นล่ะ	ให้ลูกหลานได้เก็บได้ใช้ต่อไป

 ลุงได้เข้าใจระบบสหกรณ์ฯ	 ว่าดีอย่างไรมีประโยชน์

อย่างไรจากสุเชฐ	 เขาคุยได้ดีมาก	ท�าให้ลุงศรัทธาและเชื่อม่ัน

มาถึงทุกวันน้ี

	 ทุกครั้งที่มีการประชุม	ลุงก็จะมาร่วมทุกปี	โชคดีมาก

นะครับที่เรามีสหกรณ์เป็นของเราเอง	 ไว้เป็นที่พึ่งพาของ

สมาชิก	 ไม่งั้นพวกเราจะแย่กัน	 ไม่รู้จะพ่ึงพาใคร	 หยิบยืม

ใครๆก็ล�าบาก	 ท่ีส�าคัญลุงเห็นถึงการเจริญเติบโต	 ม่ันคงของ

สหกรณ์	สอ.สร.รฟท.	มาโดยตลอด	จึงมีความเชื่อม่ัน	ไม่ถอน

เงิน	 ไม่ลาออกไปไหน	 ใช้…เก็บออมเงินเอาไว้	 เพ่ือปลายทาง	

ของครอบครัวครับ…สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯกันเยอะๆนะ

ครับ	คุ้มค่าในประโยชน์จริงๆ.	.	.”

	 ค่ะ.	 .	 .น่ีคือเส้ียวเวลาเล็กๆจากการได้สนทนากับ	

คุณเฉลิม	สุคนธรัตน์	อดีตพนักงานการรถไฟ	วัย	72	ปีเศษ	

แต่ยังคงเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ออมทรัพย์	 สอ.สร.รฟท.	 ลุง

บอกท้ิงท้ายพร้อมเน้นย�้าว่า	 จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ตลอดไป

และฝากบอกน้องๆทุกคนท่ีใกล้เกษียณว่า.	.	.	“ไม่ต้องลาออก

จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์	 ไว้เป็นท่ีพ่ึงยามเดือดร้อนเงิน	

ถ ้าไม ่เดือดร ้อน	ก็	ฝากกันยาวๆ	ให้ลูกหลาน	ดอกเบ้ีย																			

งามมากๆนะครับ”

“เฉลิม  สุคนธรัตน์”
สมาชิกสาขาทุ่งสง : อายุ 72 ปี
ยังยึดมั่นในอุดมการณ์สหกรณ์

เก็บออมเพื่อปลายทางของ “ครอบครัว” คุณเฉลิม สุคนธรัตน์ และ คุณสมศักดิ์ โกสัยสุข 
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รอบรู้เรื่องสหกรณ์

สมศักดิ์  โกศัยสุข
ที่ปรึกษา สอ.สร.รฟท.

สร ้ างนิ สัย
การออมกันดีกว ่า

ในสถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจก�าลังก้าวสู่ยุค

เศรษฐกิจตกต�่า	 และแนวโน้มจะตกต�่าอย่าง

รุนแรงยาวนานกว่าทุกคร้ังท่ีผ่านมา	 เพราะเป็น

วิกฤตของระบบทุนนิยมท่ีก่อตัวอย่างกว้างขวาง

ครอบคลุมไปท่ัวโลก	 รวมท้ังประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	

เช่น	 ยุโรป	 อเมริกา	 ญ่ีปุ่น	 ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญหลาย

ส�านักได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงความล้มเหลว	 ของลัทธิ

ทุนนิยมใหม่ครอบโลก	 (Neoliberal	 globaliza-

tion)ท่ีมุ่งผลิตสินค้าเพ่ือเน้นผลก�าไร	 ไม่ได้เน้น

ผลิตเพ่ือใช้เฉพาะความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตอย่าง

สงบสุข	 ท�าให้มีการแข่งขันกันอย่างบ้างคลั่ง “ระบบ

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” ใครใหญ่กว่าแขง็แรงกว่า	 จะเอา

เปรียบผู ้อ ่อนแอกว่ากลายเป็นค่านิยมในสังคม

ทุนนิยมที่สร้างวัฒนธรรมบูชาเงิน	(Money	is	god)	

เหนือศีลธรรม	 ประเทศไทยนอกจากตั้งผจญวิกฤต

เหมือนประเทศอื่นๆทั่วโลกแล้ว	 ยังมีปัญหาสะสมอัน

เน่ืองมาจากการเมืองไทย	มีการทุจริตคอร์รัปชั่นบริ

หารประเทศแบบพ่ึงพาทุนข้ามชาติ	 พาประเทศไปสู่

ตลาดเสรี	 แบบพ่ึงทุนข้ามชาติเป็นหลัก	 เศรษฐกิจ	

70%	 ของ	 GDP	 มาจากการส่งออก	 30%	 ภายใน

ประเทศเม่ือเกิดสงครามทางการค้าระหว่างอเมริกา

กับจีนท�าให้ไทยมีปัญหาส่งออกลดลงจนติดลบ	 ซ�้า

เติมด้วยเงินบาทแข็งค่า	ราคาสินค้าจึงแพงกว่า

ประเทศอื่น	 การท่องเที่ยวหดตัว	 นักท่องเที่ยวลดลง	

รัฐบาลจึงต้องท�างบประมาณแบบขาดดุลห้าปีติดต่อ

กัน	ท�าให้หนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้น	ประชาชนส่วนใหญ่

มีชีวิตล�าบากขึ้น	หน้ีครัวเรือสูงขึ้น	น้ีคือเหตุการณ์

ส�าคัญท่ีเชิญชวนให้สมาชิกทุกคนต้องระมัดระวังและ

. . .ฝ ึกหัดประหยัด เก็บออมเพื่อลดผลกระทบจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ ประคับประคองชีวิตให้ผ่านพ้นไปตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยหลักการ
อุดมการณ์ของสหกรณ์ เพราะนี้คือทางเลือก ทางรอด
ของคนใช้แรงงาน หรือมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย จะมีชีวิตที่
ดีขึ้นไปพร้อมๆกัน...
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โดย  สมศักด์ิ  โกศัยสุข

ฝึกหัดประหยัดเก็บออมเพ่ือลดผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกิจ	 ประคับประคองชีวิตให้ผ่านพ้นไปตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ประกอบด้วยหลักการ

อุดมการณ์ของสหกรณ์	 เพราะน้ีคือทางเลือก	ทาง

รอดของคนใช้แรงงาน	 หรือมนุษย์เงินเดือนท้ัง

หลาย	 จะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกัน	 การออมเงินที่ดี

น้ันจ�าเป็นต้องท�างบประมาณ	รายได้	รายจ่าย	ก่อน

เป็นล�าดับแรก	 เพ่ือจะได้วางแผนชีวิตได้อย่าง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชีวิต	 โดยหลักการการ

ออมเงิน	ที่ส�าคัญคือ	 ออมเงินเพื่อสร้างอนาคต	 ไม่มี

ใครสร้างอนาคตท่ีม่ันคงได้หากไม่รู ้จักเก็บออม	

เพราะเราถูกจ�ากัดให้มีรายได้เพียงค่าจ้าง	 ก็ย่อมไม่มี

เงนิเหลือเพ่ืออนาคตอย่างแน่นอน	จงึไม่สามารถสร้าง

ความมั่นคงให้ชีวิตได้ในยามเกษียณอายุ

 1.	สร้างครอบครัว	คนเป็นหนุ่มสาวก็ต้องใช้

เงินมีครอบครัว	มีชีวิตคู่	มีการสมรส	ก็ต้องใช้เงิน	แม้

การอุปสมบทก็ต้องใช้เงิน	หากไม่รู้จักออม	เร่ิมต้นก็

ไปกู้เงินมาย่อมเป็นการท�าลายอนาคตไปในตัว	 เม่ือ

บวชก็กู้เงิน	แต่งงานก็กู้เงิน	

 2.	 เตรียมท่ีอยู ่อาศัย	บ้านคือความจ�าเป็น

ของมนุษย์	คนที่ยังไม่มีบ้านก็ต้องรู้จักเก็บอมมเงินไว้	

ทุกคนท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถซื้อหุ้นและฝาก

เงินไว้กับสหกรณ์ได้	หากเริ่มท�างานอายุ	23	ปี	 เมื่อ

ท�างาน	10	ปี	อายุ	33	ปี	ก็สามารถกู้เงินสหกรณ์ไป

ซื้อบ้านได้	ผ่อนช�าระ	20-25	ปี	อายุ	50-55	ปี	ก็มี

บ้านอยู่อาศัยที่ไม่	ต้องผ่อนอีกต่อไป	ที่เหลือเวลา	เงิน

ท่ีสะสมในสหกรณ์สามารถเก็บออมเพ่ิมเพ่ือไว้ใช้จ่าย

หลังเกษียณอายุ

 3.	 และต้องฝากสหกรณ์ไว้เพื่อใช้จ่ายในยาม

จ�าเป็น	 เช่น	 การศึกษาของบุตร	 หรือส�ารองเมื่อเกิด

อุบัติเหตุท่ีไม่คาดคิด	 สามารถถอนมาใช้จ่ายได้โดย

ทันทีโดยไม่ต้องไปกู้	โดยหลักแล้วเงินส�ารองฉุกเฉิน

ควรเก็บไว้ประมาณ	 6	 เท่าของรายได้ประจ�าต่อ

เดือน

การออมเงินโดยการฝากเงินไว้กับสหกรณ์

เป็นประจ�าถือเป็นคุณสมบัติส�าคัญท่ีสุดของสมาชิก

สหกรณ์	เพราะสหกรณ์	ออมทรัพย์คือชื่อของสหกรณ์	

การสร้างนิสัยการออมเป็นคุณค่าและอุดมการณ์

ส�าคัญของนักสหกรณ์ทุกคน

หากทุกคนฝึกนิสัยการออมให้เป็นวัฒนธรรม

ในสังคม	 โดยพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จ�าเป็น	

และบางรายการยังเป็นการท�าลายตนเอง	 บริโภค

เข้าไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยต่างๆ	 สมาชิกทุก

ท่านลองฝึดหัดการเก็บออมเพียงเดือนละ	500	บาท	

และน�าเงินดังกล่าวฝากไว้กับสหกรณ์เป็นประจ�าไม่ก่ี

ปีก็จะเห็นว่าเงินเล็กน้อยน่ีมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและสร้าง

คุณค่าแก่ชีวิต	 ส�าคัญคือ	 นิสัยการออม	นั่นเอง	 เมื่อ

เกิดวกิฤตเศรษฐกิจตกต�า่	 คนท่ีมีนิสัยเก็บออมก็จะไม่มี

ผลกระทบหรือกระทบน้อยท่ีสุดเพราะการใช้จ่ายโดยรู้

ประมาณ	มีเหตุผล	จึงมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง

สวัสดีครับ

สมศักดิ์	โกศัยสุข
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บนความเคล่ือนไหว

สัมมนาเลือกตั้งผู ้แทนสมาชิกสหกรณ์ 
ชุดที่ 15/2563 9 สาขา ส่วนภูมิภาค

 ระหว่างวันท่ี	 5	 -	 20	 พฤศจิกายน	 2562	 ท่ีผ่าน	 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง

ประเทศไทย	จ�ากัด	(สอ.สร.รฟท.)	ได้ก�าหนดจัดสัมมนาวิชาการพร้อมกับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์	ชุดท่ี	15/2563	

9	สาขาส่วนภูมิภาค		ณ	ท่ีท�าการของแต่ละสหภาพฯ	ภาคเหนือ	ภาคอีสาน	ภาคใต้	ท้ังน้ีได้รับความร่วมมือจากประธาน	

ผู้แทนสมาชิกฯ	และสมาชิกทุกสาขา	ท่ีได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสัมมนวิชาการพร้อมการเลือกตั้งในครั้งน้ี	สรุปรายงาน

ผู้แทนสมาชิกจาก	9	สาขา	 มีผู้แทนได้	70	คน	 เข้าร่วมประชุมได้	66	คน	ติดภารกิจ	4	คน	และมีสมาชิกมาเข้าร่วม

ประชุมสัมมนา	504	คน	จาก	9	สาขา 

เขตเลือกตั้งท่ี	2	สาขาอุตรดิตถ์

1.	นายสุรัตน์	 	 บุญคง	 	 ประธานกลุ่มฯ

2.	นายประพงค์	 แตงสุวรรณ	 	 เลขาฯ

3.	นายธวัชชัย		 คงขลิบ	 	 ผู้แทนฯ

4.	นายประภากร	 เอี่ยมอาลัย	 	 ผู้แทนฯ

5.	นายเทเวศน์	 นาคสนอง	 	 ผู้แทนฯ

6.	นายไพโรจน์	 อยู่คง	 	 ผู้แทนฯ

7.	นายทนง	 	 ปานสมบัติ	 	 ผู้แทนฯ

8.	นายศราวุธ		 พันธ์แตงไทย	 	 ผู้แทนฯ

9.	นายบุญชัย	 	 ธิติวิมลสกล							 ผู้แทนฯ

10.	นายบุญเชิด	 อาจบัว													 ผู้แทนฯ

เขตเลือกตั้งท่ี	3	สาขาล�าปาง

1.	นายประพัฒน์				 พยัคฆบุตร							ประธานกลุ่มฯ

2.	นายพนิตย์	 กันตังกุล	 			เลขาฯ

3.	นายสุทัศน์	 ธนาขันธรรม				ผู้แทนฯ

4.	นายยอดชาย	 สมการ										ผู้แทนฯ

5.	นายบุญล่ิว								 อ้นสืบสาย							ผู้แทนฯ

เขตเลือกตั้งท่ี	1	สาขาปากน�้าโพ

1.	นาธนินท์รัฐ	 ปุณยกุลเศรษฐ์		ประธานกลุ่มฯ

2.	นายมนตรี	 มีเขียว	 						เลขาฯ

3.	นายสมชาย	 โสมะทัต	 						ผู้แทนฯ

4.	นายกรกฎ	 แก้วศิริ	 						ผู้แทน

5.	นายสุชา	 เฉยพ่วง	 						ผู้แทน
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โดย  ประชาสัมพันธ์
เขตเลือกตั้งท่ี		4		สาขาแก่งคอย

1.	นายสาคร						บัวผาง	 	 ประธานกลุ่มฯ

2.	นายพิชาภพ				ชาพรหมมา	 เลขาฯ

3.	นายธีระชัย					ชูจอหอ		 	 ผู้แทนฯ

4.	นายกิติศักดิ์				ดีช่วย		 	 ผู้แทนฯ

5.	นายสุริยันต์				บรรใดทอง		 ผู้แทนฯ

6.	นายอดูล								ดีลาภเจริญ		 ผู้แทนฯ

เขตเลือกตั้งท่ี		5		สาขานครราชสีมา

1.	นายรังษี	 อุปแก้ว	 ประธานกลุ่มฯ

2.	นายทวีชัย	 โคตรวงศ์	 เลขาฯ

3.	นายวระชัย	โนนม่วง	 ผู้แทนฯ

4.	นายเอกชัย	กตบุญสกุล	 ผู้แทนฯ

5.	นายบพิตร	 ชัยณรงค์	 ผู้แทนฯ

6.	นายอติชาติ	พลแสน	 ผู้แทนฯ

7.	นายไกรพิษณุ		นูเพ็ง	 ผู้แทนฯ

8.	นายเกรียงไกร		ห่อนาค	 ผู้แทนฯ

9.	นายปรีชา		 ศรีสุวรรณ	 ผู้แทนฯ

เขตเลือกตั้งท่ี		6		สาขาอุบลราชธานี

1.	นายสุภาพ	 					จังอินทร์	 	 ประธานกลุ่มฯ

2.	นายณรงค์ชัย			สังข์นุ่ม	 	 เลขาฯ

3.	นายสุภาพ							จังอินทร์	 	 ผู้แทนฯ

4.	นายกุศล									รัตนาพูนเพ่ิม	 ผู้แทนฯ

5.	นายอุทัย									เสนาะธรรม	 ผู้แทนฯ

6.	นายสิทธิพงษ์				เกตษา	 	 ผู้แทนฯ

7.	นายเกียรติศักดิ์		รัศมี	 	 ผู้แทนฯ

เขตเลือกตั้งท่ี		7		สาขาชุมพร

1.	นายจักรพันธ์	 ทองบุญ	 ประธานกลุ่มฯ

2.	นายสิทธิพร		 วรกิจ	 เลขาฯ

3.	นายณรงค์	 	 ด่านดอน	 ผู้แทนฯ

4.	นายประจัญ		 ประสาทพร	 ผู้แทนฯ

5.	นายพยุงศิลป์	 สมทบ	 ผู้แทนฯ

6.	นายประเสริฐ	 พินโย	 ผู้แทนฯ

7.	นายอนุวัตร		 ลิมป์ธนกุลชัย	 ผู้แทนฯ

8.	นายปรีดา	 	 เต่าทอง	 ผู้แทนฯ

เขตเลือกตั้งท่ี		8		สาขาทุ่งสง 

1.	นายสุเชษฐ์		 จันทร์คง	 ประธานกลุ่มฯ

2.	นายถาวร	 	 บุญเมือง	 เลขาฯ

3.	นายทวีศิลป์		 ขาวผ่อง	 ผู้แทนฯ

4.	นายวัชระ	 	 พรหมเพชร	 ผู้แทนฯ

5.	นายอวยพร		 คงด้วง	 ผู้แทนฯ

6.	นายบุญลอย	 เสนหนู	 ผู้แทนฯ

7.	นายส�าราญ		 วุฒิวงศ์	 ผู้แทนฯ

8.	นายวรรณ	 	 หมื่นแก้ว	 ผู้แทนฯ

9.	นายวิญโญ	 	 วงษ์เมฆ	 ผู้แทนฯ

เขตเลือกตั้งท่ี		9		สาขาหาดใหญ่

1.	นายบรรยงค์	 พงศ์ประยูร	 ประธานกลุ่มฯ

2.	นายสาโรจน์	 รักจันทร์	 เลขาฯ

3.	นายวิรุฬห์	 	 สะแกคุ้ม	 ผู้แทนฯ

4.	นายสรวุฒิ	 	 พ่อทองค�า	 ผู้แทนฯ

5.	นายวาณิชย์	 ฤทธ์ิสมัคร	 ผู้แทนฯ

6.	นายสุพัฒชัย	 นะติโย	 ผู้แทนฯ

7.	นายสมนึก	 	 รณศิริ	 ผู้แทนฯ

8.	นายทวีศักดิ์		 จิตรานนท์	 ผู้แทนฯ

9.	นายบัณฑิต		 หลวงพูล	 ผู้แทนฯ

10.	นายวินัย	 	 ขุนศักดิ์	 ผู้แทนฯ

11.	นายปิยะมิตร	 มณีโชติ	 ผู้แทนฯ
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ฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย เบญจวรรณ ล้อเส็ง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

• จ�านวนสมาชิกทั้งหมด ตั้งแต่  ปี 2554 - 20 พฤศจิกายน 2562      747    ราย  

• จ�านวนสมาชิกลาออก  ตั้งแต่  ปี 2554 - 20 พฤศจิกายน 2562    47    ราย

• จ�านวนสมาชิกเสียชีวิต ตั้งแต่  ปี 2554 - 20 พฤศจิกายน 2562      25    ราย

• จ�านวนสมาชิกคงเหลือ  ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562              675     ราย 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)

• จ�านวนสมาชิกทั้งหมด  ตั้งแต่  ปี 2554 - 20 พฤศจิกายน 2562    2,161  ราย  

• จ�านวนสมาชิกลาออก  ตั้งแต่  ปี 2554 - 20 พฤศจิกายน 2562   119  ราย

• จ�านวนสมาชิกเสียชีวิต ตั้งแต่  ปี 2554 - 20 พฤศจิกายน 2562        87  ราย

• จ�านวนสมาชิกคงเหลือ   ณ วันที่   20 พฤศจิกายน 2562            1,955  ราย
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ประมวลภาพกิจกรรม
โดย เบญจวรรณ ล้อเส็ง

มอบสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพชองสมาชิก

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)




