ส�ำนักงานวัดเลียบ
วันจันทร์

นายสุวรรณ กาเซ็ม

08 1638 0875

วันอังคาร

นายประจวบ คงเป็นสุข

08 1916 7933

วันพุธ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

08 1432 5791

วันพฤหัสบดี

นายบุญ เถื่อนค�ำ

08 6572 2237

วันศุกร์

นายเสนอ วิสุทธนะ

08 9215 4449

ส�ำนักงานเพลินจิต
วันจันทร์

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย

08 1694 7108

วันอังคาร

นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์

08 1170 0087

วันพุธ

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย

08 1694 7108

วันพฤหัสบดี

นายประจวบ คงเป็นสุข

08 1916 7933

วันศุกร์

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย

08 1694 7108

ไม่ได้รับความสะดวก
มีปัญหา เชิญปรึกษากรรมการ
0 2225 7713, 0 2225 7714
พ.702 5845-7 ต่อ 105 หรือ 130

คณะผู้จัดท�ำ
นายด�ำรงค์ ปั้นสงพงษ์
นางสาวณัทภาดา โตมานิตย์
นายนิพัทธ์ เหลืองด�ำรงค์
นายบัญชา เนาว์อยู่คุ้ม

นายสุวรรณ กาเซ็ม
นางสาวจารุณี วงศ์ประยูร
นายวินัย มาลาวงษ์
นายสิทธิชาติ รุ่งเรืองมา

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
นายพรชัย พิพฒ
ั น์ดำ� รงกุล
นายศราวุฒิ อรรถพงศ์ธร
นายมนต์ชัย พ่วงลา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอฟ.

ผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้สหกรณ์

ภาพกิจกรรมจัดทำ�ดอกไม้จันทน์

วันที่ 9 มิ.ย. 60 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำ�นักงานใหญ่ เพลินจิต

นางชุลี ศุภวรรธนะกุล

นายสิทธิพร มีเสถียร

สมาชิกผู้ถือหุ้นสูงสุด

นางทัศนีย์ รักเอี่ยม

นางสุภา เหล็กเพ็ชร

นายสุรัตน์ จันทรศิริ

นายประพันธ์ เวียงตาลจันทรา

นายสรนันท์ สินวิชัย

ผู้มีอายุการเป็นสมาชิกสูงสุด

นายประจบ ขวัญสุวรรณ

นายสุเทพ จีนสิน

นายมานิตย์ แสนเกษม
2
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นายเพิ่มศักดื์ บุญประเสริฐ

การรับเสื้อทีร่ ะลึก (เสื้อโปโลสีด�ำ)

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดท�ำเสื้อยืดเพื่อแจกให้กับ
สมาชิกคงสภาพ หากสมาชิกท่านใดยังไม่ได้รับสามารถรับได้ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สาขาวัดเลียบ และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สาขาเพลินจิต
หลักฐานที่ต้องน�ำมาแสดง
 บั ต ร ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ ์ ห รื อ
บัตรประจ�ำตัวประชาชน
 กรณี ม อบอ� ำ นาจ ให้ น� ำ บั ต รของ
ผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจมาแสดง
ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมเป็นผู้ติดตามข่าวสาร สอฟ.
ทางช่องทาง Line Application
สมาชิกสามารถเข้าร่วมเป็นผู้ติดตาม
ได้โดยเพิ่ม ID Line:@duu6556a
หรือ สแกน QR Code นี้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 ฉุกเฉิน
 สามัญ
 พิเศษ

ร้อยละ
5.25
5.25
5.25

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ร้อยละ

ออมทรัพย์
ออมทรัพย์เพิ่มพูน (40)
ออมทรัพย์เพิ่มพูน (50)
ออมทรัพย์เพิ่มพูน (60)
ออมทรัพยเพิ่มพูน (70)
ฝากประจ�ำ 12 เดือน
สะสมทรัพย์

1.65
3.40
3.40
3.65
3.80
3.40
3.65









นายจ�ำรัส ชวดสุวรรณ
มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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สารจาก

นายชัยยงค์ พัวพงศกร
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

1

สารจาก

นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด
เรียน ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ในปี พ.ศ. 2560 มีพนักงานการไฟฟ้านครหลวง พ้นจากต�ำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
จ�ำนวน 221 ราย เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จ�ำนวน 216 ราย ปีนสี้ หกรณ์ออมทรัพย์ฯ ก�ำหนดจัดงานเลีย้ งสังสรรค์
ผู้เกษียณอายุในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน “ล่องเรือค�่ำคืน ชื่นชม
ธรรมชาติ สองฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา” พร้อมร่วมรับประทานอาคารค�่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติเป็นการขอบคุณทุกท่าน
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุ นับว่าเป็นบุคลากรที่น่าเคารพ ยกย่องอย่างยิ่ง
ปัจจุบนั ประเทศไทยเริม่ ก้าวเข้าสูย่ คุ ประชากรผูส้ งู วัยเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากการแพทย์และสาธารณสุขมีความเจริญ
ก้าวหน้าและทันสมัย ท�ำให้ทุกท่านมีอายุยืนยาวขึ้น ดังนั้นในการด�ำรงชีวิตหลังเกษียณ นอกจากต้องดูแลรักษาสุขภาพ
ให้แข็งแรงแล้ว สิ่งที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ การบริหารเงินที่ได้รับจากการไฟฟ้านครหลวงและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ให้เกิดประโยชน์ สามารถใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างเพียงพอ จึงใคร่ขอเรียนว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แห่งนีย้ งั คงเป็น
สถาบันการเงินที่มีความมั่นคง ปลอดภัย ที่ทุกท่านสามารถน�ำเงินฝาก ซื้อหุ้น เพื่อก่อให้เกิดดอกเบี้ย ปันผล ส�ำหรับ
ใช้จ่ายในการด�ำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข
ในนามคณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน
ขอส่งความรูส้ กึ ดี ๆ จากใจ ให้ทกุ ท่านใช้ชวี ติ หลังเกษียณอย่างมีความสุข ด�ำรงชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีสขุ ภาพแข็งแรง
และปฏิบัติตามพระวาจา ที่มีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า
วะยะธัมมา สังขารา
สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ
ท่านทั้งหลาย จงท�ำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

(นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์)
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด
2
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สารจาก

นายคมสัน ทองศิริ

รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง
ในนามของคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ ทุกท่าน
ที่วันนี้พี่ ๆ ได้เข้าสู่เส้นชัยจากการท�ำงานให้กับการไฟฟ้านครหลวงมาทั้งชีวิต ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจและก�ำลังความคิด
เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงมีความเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้
ถึงวันนี้แล้ว พี่ ๆ ก�ำลังจะได้พักผ่อน เพื่อเอาเวลาที่เหลือไปท�ำในสิ่งที่แตกต่างกับการท�ำงานให้กับการไฟฟ้า
นครหลวง พี่ ๆ บางคนมีความฝันในบั้นปลายชีวิตที่ไม่เหมือนกัน บางคนก็อยากท�ำสวน อยากลงทุนท�ำกิจการต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองต่อไปได้ โดยไม่เป็นภาระของใคร แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงพี่ ๆ มากที่สุดก็คือปัญหา
ของเรื่องสุขภาพ เพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้พี่ ๆ หักโหมท�ำงานในบั้นปลายชีวิตอีกเลย ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
แบบพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ของเรามาเป็นหลักยึดในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ก็น่าจะท�ำให้พี่ ๆ มีความสุข
ส่วนเรื่องโรงพยาบาลสามเสนที่เป็นที่พึ่งของพี่ ๆ ผมและกรรมการสหภาพแรงงานฯ จะช่วยกันรักษาโรงพยาบาล
ซึ่งเป็นสวัสดิการของพี่ ๆ ที่เคยได้รับสิทธิให้คงอยู่ และยังต้องแสวงหาสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เราควรจะได้อย่างน้อยที่สุด
สิทธิในการรักษาพยาบาล เราควรจะมีสิทธิให้เท่ากับข้าราชการ และท�ำให้พี่ ๆ ได้รับความสะดวกในเรื่องของการเบิก
ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ทั้งในกรุงเทพฯ และ รพ.ต่างจังหวัดได้ พวกเราจะผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่
สุดท้ายนี้ ขอให้พี่ ๆ มีสุขภาพแข็งแรง เตรียมพร้อมที่จะใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข ผมและกรรมการสหภาพ
แรงงานฯ ก็จะคอยดูแลสิทธิประโยชน์ของพี่ ๆ สุดความสามารถต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายคมสัน ทองศิริ)
รักษาการ
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

3

สารจาก

นายวีระ แจ่มนาม

ประธานสหกรณ์บริการพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด
เรียนท่านสมาชิกผู้เกษียณทุกท่านครับ ผมเองในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสหกรณ์บริการพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายและจิตใจให้กับ กฟน. มาตลอด และ
ยั ง รั ก ษาสถานภาพการเป็ น สมาชิ ก ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สหกรณ์ บ ริ ก าร พนั ก งานการไฟฟ้ า นครหลวง และ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง มาเป็นอย่างดี คุณความดีของเพื่อนสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึง
วันเกษียณอายุถือว่าท่านทั้งหลายประสบความส�ำเร็จชีวิตในการท�ำงาน
ท่านสมาชิกครับแต่ความสัมพันธ์ทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง โดยที่
กระผมได้ด�ำรงต�ำแหน่งสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง และจะต้องผลักดัน และส่งเสริมให้เป็นพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง โดยร่วมมือกับสหภาพแรงงานฯ
สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้สมาชิกที่เกษียณในวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้ จงมีความสุขอยู่กับครอบครัวและธุรกิจ
ที่จะเกิดในอนาคต ทั้งก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังความคิด

(นายวีระ แจ่มนาม)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด
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สารจาก

นายบุญเทียน ค�้ำชู

ประธานกรรมการมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด ผู้ที่จะเกษียณอายุ
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ทุกท่าน ในนามของกรรมการมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ ขอแสดงความยินดีมายังทุกท่าน
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นพนักงานของการไฟฟ้านครหลวง จนครบเกษียณโดยไม่มีประวัติอันด่างพร้อย ถือได้ว่า
เป็นเกียรติประวัติของตัวท่านและวงศ์ตระกูล จึงขอชื่นชมมา ณ ที่นี้
การเกษียณอายุจากการท�ำงานเป็นกฎระเบียบที่ก�ำหนดไว้ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่ห้างร้าน
บริษัทเอกชน ต้องเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปี แต่ก็มิได้หมายความว่าท่านจะเป็นคนแก่ไร้ประโยชน์ ทุกคนยังมี
ภาระก�ำลังความเข้มแข็ง มีความสามารถที่จะท�ำคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้อีกมาก ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาที่มีอยู่
ท�ำทุกอย่างทีค่ ณ
ุ รักคุณชอบ เพราะปัจจุบนั มีชมรมของผูส้ งู อายุของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกได้
อีกเรื่องก็คือต้องการที่จะขอร้องให้ทุกท่านคงรักษาสภาพความเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์, สหกรณ์บริการไว้
ซึ่งเป็นสมบัติของพวกเราได้ก่อสร้างร่วมกันมาและก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายของพวกเราทุกคน จึงหวังว่าจะช่วยกันดูแลรักษาไว้
ให้มั่นคง
ขออวยพรให้ผู้เกษียณในปีนี้มีพลานามัยที่สมบูรณ์อย่าเจ็บ อย่าจน อายุยืนนานเป็นร้อยปีขึ้นไป สวัสดีทุกท่าน

(นายบุญเทียน ค�้ำชู)
ประธานกรรมการมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
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สารจาก

นายบุญเลิศ เด่นดี

ประธานชมรมผู้เกษียณอายุสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
วันนี้ ยังมีเรา
ชมรมผู้เกษียณอายุสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ขอแสดงความชื่นชมและ
ยินดีกับพนักงานการไฟฟ้านครหลวงทุกคนครับ (โดยเฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) การที่พ้นจากการเป็นพนักงาน
ของการไฟฟ้านครหลวงนั้นก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาของการไฟฟ้านครหลวง ที่บอกให้พวกเราที่เป็นพนักงานได้รู้ว่า
ถ้าพวกเราอายุครบ 60 ปี ก็ต้องพ้นสภาพการเป็นพนักงานของการไฟฟ้า นี้คือกติกาครับ เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคน
จงภูมิใจนะครับที่พวกเราได้อยู่ในการไฟฟ้าฯ จนถึงวันที่เกษียณอายุครับ
ส�ำหรับ วันนี้ ยังมีเรา ผมเองในฐานะชมรมผู้เกษียณอายุ ขอเชิญชวนพวกเราทุกคน ร่วมสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก
ชมรมฯ เพื่อช่วยกันสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของพวกเราทุกคน เป็นที่พึ่งทางด้านการเงิน
ตลอดไป สวัสดีครับ

(นายบุญเลิศ เด่นดี)
ประธานชมรมผู้เกษียณอายุสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

การสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ (ชสอฟ.) ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
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กฎหมายสหกรณ์
โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

ฉบับใหม่

1. เกริ่นน�ำ

สหกรณ์ในประเทศไทยก�ำเนิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2459 ปัจจุบันสหกรณ์ไทยมีอายุครบ 100 ปีเศษ แบ่งเป็น
7 ประเภท ได้แก่ เกษตร ประมง นิคม ออมทรัพย์ บริการ ร้านค้า และเครดิตยูเนียน สหกรณ์ทุกประเภทอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับ
เดียวกัน คือ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 โดยมีหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
ในการ “ส่งเสริม ก�ำกับ ดูแล และพัฒนา” สหกรณ์ 2 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. เหตุผลที่ต้องแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์

ในช่วง 4 - 5 ปีทผี่ า่ นมา เราจะได้รบั ข่าวปัญหาการทุจริตหรือข่าวประธานกรรมการ กรรมการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
ในสหกรณ์เป็นระยะ ๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 10 กว่าแห่งน�ำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนในแชร์ลอตเตอรี่ วงเงินประมาณ 10,000
ล้านบาท ต่อมาก็มีข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ 44 แห่ง น�ำเงินไปฝากกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งหนึ่ง วงเงินประมาณ
20,000 ล้านบาท ทั้ง 2 ปัญหา ประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ได้รับผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองโดยมิชอบในขณะที่
สหกรณ์ได้รบั ความเสียหายไม่ได้รบั เงินทีน่ ำ� ไปลงทุนคืน ทัง้ เงินต้นและดอกเบีย้ คดีแชร์ลอตเตอรีม่ กี ารฟ้องร้องทัง้ คดีแพ่ง คดีอาญา
และโทษทางวินยั ศาลได้พพิ ากษาให้อดีตประธานและกรรมการสหกรณ์เหล่านัน้ ชดใช้เงินให้กบั สหกรณ์ (คดีแพ่ง) และพิพากษา
ให้จ�ำคุก (คดีอาญา) เป็นระยะเวลา 10 ปี ส่วนโทษทางวินัยก�ำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนคาดว่าจะถูกให้ออกจากราชการ
ส่วนคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียน อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนศาลตัดสินจ�ำคุกเป็นเวลา 16 ปี และยังมีคดีที่อยู่ในระหว่าง
การด�ำเนินคดีอีกเป็นสิบคดี คาดว่าอาจถูกศาลพิพากษาจ�ำคุกรวมกันเป็นเวลานับ 100 ปี เพราะวงเงินที่เสียหายประมาณ 16,000
ล้านบาทเศษ
ล่าสุด เมือ่ กลางเดือน มี.ค. 2560 มีขา่ วทาง นสพ. หลายฉบับและทีวหี ลายช่องว่าอดีตประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยชือ่ ดังแห่งหนึง่ ซึง่ เป็นสหกรณ์ชนั้ น�ำขนาดใหญ่หลอกลวงและฉ้อโกงเงินของสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 160 คน จ�ำนวนเงิน
ประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยชักชวนให้สมาชิกไปร่วมลงทุนกับตน โดยสมาชิกจะได้ผลตอบแทน 12% (แชร์ลกู โซ่) ปัจจุบนั สมาชิก
ไม่ได้รับดอกเบี้ยมา 4 - 5 เดือนแล้ว พร้อม ๆ กับการหายตัวไปของอดีตประธานสหกรณ์ฯ คนดังกล่าว
จากกรณี 3 ปัญหาดังกล่าว ล้วนแล้วแต่เกิดขึน้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ทงั้ สิน้ จ�ำนวนเงินทีเ่ สียหายก็เป็นจ�ำนวนมาก ประมาณ
30,000 - 40,000 ล้านบาท ซึง่ ก็คอื เงินของสมาชิก ท�ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทงั้ ระบบ (1,300 แห่ง) และสหกรณ์เครดิตยูเนียนทัง้ ระบบ
(1,000 แห่ง) ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง สมาชิกสหกรณ์เริ่มหวั่นไหว ขาดความเชื่อมั่น ศรัทธา

3. ท�ำไมต้องปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน

จากปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และศรัทธาที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
จึงท�ำให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีและสหกรณ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ต้องรีบกลับมาพิจารณาเพื่อหาแนวทาง “ป้องกัน” และ “ปราม” สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก นั่นคือ
การ “ปฏิรูป” ระบบการบริหารจัดการและก�ำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนให้มีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน
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เพื่อป้องกันไม่ให้สหกรณ์ทั้ง 2 ประเภทสร้างความเสียหายต่อระบบสหกรณ์ทั้งประเทศและอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม โดยมีเป้าหมายคือการแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ โดยการแยกสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
ออกจากสหกรณ์อื่นอีก 5 ประเภท

4. ร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่

ปัจจุบันมี 3 หน่วยงานที่จัดท�ำร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ ประกอบด้วย 1. ฉบับร่างโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่ง ครม.มีมติรับหลักการแล้วเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ แต่ปรับแก้ให้ทันตามสถานการณ์
รูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป 2. ร่างโดยส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งให้ความส�ำคัญเรื่องของการก�ำกับดูแลสหกรณ์เรื่อง
การรับฝาก-กูย้ มื เงิน และ 3. ฉบับร่างโดยสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) และยังมีขอ้ เสนอแนะของกระทรวงการคลังในการก�ำกับ
ควบคุมดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนและข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลัง ซึ่ง ครม.มีมติรับหลักการแล้ว
เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2560 โดยวางกรอบความเสี่ยงไว้ 4 ด้าน คือ 1. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 2. ความเสี่ยงด้านเครดิต 3. ความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ 4. ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ ทั้งนี้ ในความเห็นของ สนช.กฤษฎีกา ต้องการให้ร่าง พ.ร.บ.
สหกรณ์ฉบับใหม่ทั้ง 3 ฉบับ เสนอเข้าไปให้ สนช.ได้พิจารณาไปพร้อม ๆ กัน

5. แนวทางการปฎิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์

1. แนวทางการปฏิรปู สหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่จะแบ่งสหกรณ์ออกเป็น 2 กลุม่ ตามขนาดของสินทรัพย์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5 พันล้านบาท ซึ่งมีจ�ำนวน 128 แห่ง (รวม สอฟ.) ด้วย และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า 5
พันล้านบาท ซึ่งมีจ�ำนวนประมาณ 1,700 แห่ง
2. การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง เดิมสหกรณ์ตอ้ งด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่นอ้ ยกว่า 1% ของสินทรัพย์ทสี่ หกรณ์มอี ยู่
แต่กฎหมายฉบับใหม่ สหกรณ์จะต้องด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่า 6% ของสินทรัพย์สหกรณ์ (เงินรับฝากบวกเงิน
ที่สหกรณ์กู้ยืม)
3. หนี้สินต่อทุน ต้องไม่เกิน 1.5 เท่า เพื่อไม่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ไปก่อหนี้เกินกว่าทุนของสหกรณ์ในสัดส่วนที่สูงมาก
ปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเกินกว่า 1.5 เท่า เป็นจ�ำนวนมาก
4. การกู้เงิน สัญญาเงินกู้ใหม่สมาชิกจะกู้ได้เมื่อครบ 1 ปี เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกกู้หมุนเวียนตลอด
5. การผ่อนช�ำระหนี้ สมาชิกจะผ่อนช�ำระหนี้ส�ำหรับเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกิน 12 งวด เงินกู้สามัญไม่เกิน 144 งวด (12 ปี)
เงินกู้พิเศษไม่เกิน 360 งวด (30 ปี) และสหกรณ์จะหักช�ำระหนี้จากเงินได้รายเดือนโดยสมาชิกต้องมีรายได้เหลือไม่น้อยกว่า 30%
6. ให้มี “คณะกรรมการก�ำกับดูแลตรวจสอบกิจการทางการเงินสหกรณ์” แยกจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ (คพช.) ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์
7. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับขนาด ลักษณะ และธุรกิจของสหกรณ์
ซึ่งเดิมไม่มี
8. สหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร)
9. ก�ำหนดให้สหกรณ์ต้องด�ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามแนวทางของ Barsel I
10. กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จะเป็นติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
11. กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องแสดงสินทรัพย์ต่อคณะกรรมการก�ำกับและตรวจสอบกิจการทางการเงิน
สหกรณ์ก่อนเข้ารับต�ำแหน่งและเมื่อพ้นจากต�ำแหน่ง

6. สรุป

พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่มีกรอบเวลาในการด�ำเนินงานภายใน 3 ปี ซึ่งจะท�ำให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ถูกก�ำกับดูแล และควบคุมเข้มและหนักขึน้ กว่าเดิม แต่หากมองในแง่ดแี ละในมุมมองของสมาชิกผูถ้ อื หุน้ และผูฝ้ ากเงินหรือภาครัฐ
ก็จะท�ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์มคี วามเข้มแข็ง รัดกุม มัน่ คง มากขึน้ กว่าเดิม และความเสีย่ งก็จะลดน้อยลงกว่าเดิม โอกาสทีก่ รรมการ
หรือผู้จัดการสหกรณ์จะท�ำการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสหกรณ์ก็จะท�ำได้ยากขึ้น
มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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เงินฝากสมาชิกสมทบ
โดย ไพบูลย์ แก้วเพทาย

ผลดี หรือ ผลเสีย

เนื่องจากมีสมาชิกสอบถามเป็ นจ�ำนวนมากเกี่ยวกับสมาชิกสมทบและเงินฝากของสมาชิกสมทบ โดยมีขอ้ สงสัยว่า
สมาชิ ก สมทบคื อ ใคร เข้า มาแบบผิ ด กฎหมายหรื อ ไม่ น� ำ เงิ น มาฝากจ� ำ นวนมากถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ เป็ นผลดี ห รื อ ผลเสี ย
อีกทัง้ มี ขอ้ กล่าวหาว่า เข้ามาหาประโยชน์ บางคนมี เป็ นร้อยล้านบาทจริ งหรื อไม่?
ผมจึงขอน�ำข้อมูลและข้อเท็จจริงมาเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง อย่างเป็นเหตุเป็นผล

สมาชิกสมทบผิดกฎหมายหรื อไม่

ผมขอชีแ้ จงยืนยันว่า สมาชิกสมทบนั้น เป็ นเรื่องทีก่ ฎหมายได้ กำ� หนดไว้ มิใช่ เรื่องที่ สอฟ.ของเราก�ำหนดขึน้ เอง
และสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวงก็มีสมาชิกสมทบกันทั้งนั้น ดังนั้น เรื่องสมาชิกสมทบจึงมิใช่เรื่องแปลกหรือ
เรื่องไม่ชอบมาพากลใด ๆ ทั้งสิ้น
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดเรื่องสมาชิกสมทบในมาตรา 41 ดังนี้
“มาตรา 41 ให้นายทะเบี ยนสหกรณ์ ประกาศก�ำหนดประเภทของสหกรณ์ ทีส่ ามารถรับสมาชิ กสมทบได้
คุณสมบัติ วิ ธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิ กภาพ ตลอดจนสิ ทธิ และหน้าที ่ของสมาชิ กสมทบให้เป็ นไปตาม
ทีก่ �ำหนดไว้ในข้อบังคับ
ห้ามมิ ให้สหกรณ์ ให้สิทธิ แก่ สมาชิ กสมทบในการนับชื ่อของสมาชิ กสมทบเข้าเป็ นองค์ ประชุมในการประชุมใหญ่
การออกเสียงในเรื ่องใด ๆ หรื อเป็ นกรรมการด�ำเนิ นการ”
นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออก ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ อง ก�ำหนดประเภทของสหกรณ์ ท่ ีสามารถรั บ
สมาชิกสมทบได้ โดยก�ำหนดไว้ว่า “...นายทะเบี ยนสหกรณ์ จึงก� ำหนดให้สหกรณ์ ทกุ ประเภทสามารถรับสมาชิ กสมทบได้
ทัง้ นี ้ให้สหกรณ์ ก�ำหนดคุณสมบัติ วิ ธีรับสมัคร การขาดจากสมาชิ กภาพ สิ ทธิ และหน้าที ่ของสมาชิ กสมทบ ตลอดจน
เงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีจ่ � ำเป็ นในการรับสมาชิ กสมทบไว้ในข้อบังคับ เพือ่ ถือปฏิ บตั ิ ต่อไป” ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2542

สมาชิกสมทบคือใคร?

เมื่อสหกรณ์ใดต้องการรับสมาชิกสมทบ ก็ต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในข้อบังคับ ซึ่งเกือบทุกสหกรณ์
มีสมาชิกสมทบด้วยกันทั้งนั้น ส�ำหรับ สอฟ.ของเราก็ได้ก�ำหนดเรื่องสมาชิกสมทบไว้ในข้อบังคับ ข้อ 31 ว่าด้วย คุณสมบัติ
ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ซึ่งก�ำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบไว้ในข้อ 31 (4) ว่า “เป็ นบุตร คู่สมรส หรื อบิ ดามารดา
ของสมาชิ ก”
ต่อมาได้มกี ารแก้ไขใหม่โดยก�ำหนดให้ “พีน่ อ้ งของสมาชิกร่วมสายโลหิตเดียวกัน” สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้
ตามประกาศที่ 26/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และการเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เมื่อ 14 พ.ย. 2556)
12
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สิทธิของสมาชิกสมทบ

ในช่วงแรก ระเบียบ สอฟ.ก�ำหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิเพียงฝากเงินกับสหกรณ์เท่านั้น ไม่มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์
ยกเว้นกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม สามารถแจ้งเป็นหนังสือขอโอนทุนเรือนหุน้ ให้กบั สมาชิกสมทบได้ ต่อมาเมือ่ “กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ” ได้เข้ามาตรวจสอบและแจ้งให้สหกรณ์ต้องก�ำหนดให้สมาชิกสมทบต้องถือหุ้นกับสหกรณ์ด้วย
สหกรณ์จึงก�ำหนด “ระเบี ยบว่าด้วย การถือหุน้ ของสมาชิ ก พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่ มเติ มครัง้ ที ่ 1 พ.ศ. 2560” โดยแก้ไข
ให้สมาชิกสมทบต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 10 หุ้น (100 บาท) แต่ไม่เกิน 500 หุ้น (5,000 บาท)
ส�ำหรั บสิทธิในการกู้เงินนัน้ ให้ สิทธิก้ ูเงินได้ โดยใช้ ทนุ เรื อนหุ้น หรื อเงินรั บฝาก หรื อหลักทรั พย์ ของรั ฐบาล
ค�ำ้ ประกันเงินกู้ได้ แต่ ไม่ มีสิทธิเข้ าร่ วมออกเสียงในการประชุ มใหญ่ หรื อนั บองค์ ประชุ มใหญ่ รวมทัง้ จะเป็ น
กรรมการด�ำเนินการไม่ ได้ โดยเป็ นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด

สมาชิกสมทบมีบุคคลภายนอกหรื อไม่ ?

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งผลการก�ำกับสหกรณ์ ข้อ 4 ณ 31 ตุลาคม 2559 แจ้งว่า สหกรณ์มีสมาชิกสมทบ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 3,053 รายนั้น ในรายงานไม่ได้แจ้งว่าเป็นรายคนหรือรายบัญชีเงินฝาก
ส�ำหรับข้อมูลล่าสุดตามฐานข้อมูลในระบบ ณ 31 เมษายน 2560 มีสมาชิก (สามัญ) จ�ำนวน 12,139 คน แยกเป็น
สมาชิกคงสภาพ (เกษียณอายุ) จ�ำนวน 3,864 คน และเป็นสมาชิกที่เป็นพนักงานจ�ำนวน 8,275 คน ส่วนสมาชิ กสมทบ
มี จ�ำนวนทัง้ สิ้ น 2,827 คน มี บคุ คลภายนอกประมาณไม่เกิ น 30 - 40 คนเท่านัน้ คิ ดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ได้ประมาณ 1.41%
ของจ� ำนวนสมาชิ กสมทบทัง้ สิ้ น ซึ่งถือว่าน้อยมาก ซึ่งเกื อบ 98.60% เป็ นบุคคลในครอบครัว
ในจ�ำนวนสมาชิกสมทบทีเ่ ป็นบุคคลภายนอกไม่เกิน 30 - 40 รายดังกล่าว มีเงินฝากกับสหกรณ์มานานกว่า 20 ปีทแี่ ล้ว
่
เนืองจากในยุคนั้น (ประมาณปี 2532 - 2535) เวลาสมาชิกมาขอกู้ ต้ องรอคิวนานกว่ า 6 เดือน ทั้ง ๆ ทีย่ ่นื กู้ในวงเงิน
ไม่ กี่หมื่นบาท คณะกรรมการด�ำเนินการในยุคนั้ นจึงพยายามระดมเงินรั บฝากจากบุคคลที่ร้ ู จักกัน เพื่อน�ำมา
ช่ วยเหลือบรรเทาความจ�ำเป็ นเดือดร้ อนด้ านเงินกู้แก่ สมาชิก
ทุกวันนี้ ผมขอยืนยันว่า สหกรณ์ ไม่มีสมาชิ กสมทบทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอกรายใหม่ ๆ เข้ามาแล้ว เพราะตามกฎหมาย
เรารับบุคคลภายนอกไม่ได้ จึงมี เพียงรายเก่า ๆ ไม่กีร่ ายเท่านัน้ ซึ่งถือเป็ นผูม้ ี บญ
ุ คุณและมี คณ
ุ ประโยชน์กบั สมาชิ กมาก่อน
เราจึ ง ยัง คงรั ก ษาไมตรี ไ ว้ เนื ่อ งจากเวลาเรามี ค วามจ� ำ เป็ นเดื อ ดร้ อ น ขาดแคลนเงิ น ทุน เราก็ ไ ปชัก ชวนเขามาฝาก
แต่พอเรามี เงิ นทุนเพียงพอแล้ว เราก็จะไปเสือกไสไล่ส่งเขา..ก็ดูกระไรอยู่

เงินรั บฝากของสมาชิกสมทบมีเท่ าไร?

ข้ อมูลเงินรั บฝากทั้งสิ้นของสหกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นเงิน 17,676.71 ล้ านบาท
ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลเงินรับฝาก ณ 31 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 18,032.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 355.77 ล้านบาท
เฉลี่ยเงินรับฝากเพิ่มขึ้น เดือนละ 118.59 ล้านบาท ส�ำหรับเงินรับฝากของสมาชิกสมทบมีดังต่อไปนี้
เงินรั บฝากของ “สมาชิกสมทบ” ณ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นเงิน 5,181.08 ล้ านบาท
เงินรั บฝากของ “สมาชิกสมทบ” ณ 31 มีนาคม 2560 เป็ นเงิน 5,267.12 ล้ านบาท
เพิม่ ขึน้ 86.04 ล้ านบาท เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ เดือนละ 28.68 ล้ านบาท โดยประมาณ
เงินรั บฝากทั้งสิ้นของสหกรณ์ ณ 31 มีนาคม 2560 เป็ นเงิน 18,032.08 ล้ านบาท
ดังนั้น สัดส่ วนเงินฝากของสมาชิกสมทบ คิดเป็ น 29.21% ของเงินรั บฝากทั้งสิ้น (โดยประมาณ)
จากฐานข้อมูลในระบบ สมาชิกที่เป็นผู้ฝากเงินรายใหญ่ ๆ ที่มีเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�ำนวนเพียง
13 คนเท่านั้น รวมเงินฝากทั้งสิ้น 904.94 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 5.02% ของเงินรับฝากทั้งสิ้น ส�ำหรับผู้ฝากที่มีเงินฝาก
มากกว่า 50 ล้านบาทนั้น ผูฝ้ ากต�่ำทีส่ ดุ เป็ นเงิ น 51 ล้านบาท และผูฝ้ ากสูงทีส่ ดุ เป็ นเงิ น 133 ล้านบาท ซึ่งเป็ นสมาชิ กปกติ
คงสภาพ (เกษี ยณ) ในจ� ำนวน 13 คน มี บคุ คลภายนอกเพียง 3 คนเท่านัน้

เงินรั บฝากจ�ำนวนมากมีข้อดีข้อเสียอย่ างไร

เงินรั บฝากมีจ�ำนวนมาก น่ าจะมีข้อดีมากกว่ าข้ อเสีย ยิ่งมีเงินรั บฝากมากเท่ าไร ก็จะยิ่งท�ำให้ เราสามารถ
จ่ ายเงินปั นผลได้ สูงขึ้น ถ้ ารู้ จักบริหารเงินให้ เป็ น น�ำเงินรั บฝากไปหารายได้ แน่ นอนว่ าจะเป็ นผลดี แต่ ถ้าบริหาร
ไม่ เป็ น ก็จะกลายเป็ นผลเสีย
มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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สหกรณ์ขนาดใหญ่เกือบทุกแห่ง ทัง้ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย ล้วนแต่มเี งินรับฝากจ�ำนวนมากและสามารถ
จ่ายเงินปันผลได้สูงกว่าสหกรณ์ที่บริหารด้วยทุนเรือนหุ้นเพียงอย่างเดียว หรือมีทุนเรือนหุ้นน้อย ๆ ดังสหกรณ์ออมทรัพย์
ขนาดใหญ่ต่อไปนี้
รายการ (ปี 2559)
สินทรัพย์ท้งั สิ้น
1. เงินรับฝาก/เงินกู้ยมื
2. ทุนเรือนหุ้น
สัดส่วนข้อ 1 : 2
3. เงินให้กู้สมาชิก
4. เงินลงทุน/สอ.อื่น
สัดส่วนข้อ 3 : 4
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรต่อทุนเรือนหุ้น
อัตราเงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน
ดอกเบี้ยเงินกู้
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ส่วนต่าง ดบ.

สอ.กฟน.
27,825.67
17,926.71
7,917.56
1 : 2.26
18,558.98
8,314.43
1 : 2.23
499.28
6.31%
4.64%
7.20%
5.25%
3.80%
1.45%

สอ.กฟผ.
98,225.04
51,151.19
40,167.47
1 : 1.27
21,986.42
67,797.94
1 : 0.32
3,051.67
7.60%
6.75%
10.00%
5.70%
3.70%
2.00%

สอ.กฟภ.
36,121.06
19,270.15
14,394.63
1 : 1.34
21,764.31
13,964.96
1 : 1.56
1,207.97
8.39%
6.20%
12.30%
6.25%
4.00%
2.25%

สอ.กปน.
14,753.25
7,505.13
4,523.71
1 : 1.66
7,568.74
4,811.43
1 : 1.57
239.44
5.29%
4.50%
9.00%
6.00%
4.00%
2.00%

ธรรมศาสตร์
26,786.21
20,009.12
4,430.70
1 :4.52
4,985.90
21,060.16
1 : 0.24
484.45
10.93%
8.00%
14.00%
5.00%
4.00%
1.00%

เกษตรศาสตร์
34,084.93
24,382.34
6,970.67
1 : 3.50
5,937.83
24,828.95
1 : 0.24
701.35
10.06%
6.35%
35.00%
5.90%
4.00%
1.90%

ตามตารางข้างต้นจะเห็นว่า สหกรณ์ ท่ มี ีกำ� ไรต่ อทุนเรื อนหุ้นสูงที่สุดคือ สอ.ม.ธรรมศาสตร์ (10.93%) รองลงมา
คือ สอ.ม.เกษตรศาสตร์ (10.06%) แล้วตามมาด้วย สอ.กฟภ. (8.39%) และ สอ.กฟผ.(7.60%) ซึ่ งสูงกว่า สอ.กฟน.
(6.31%) ส่ วนสหกรณ์ ทไี่ ด้ ตำ�่ สุด คือ สอ.กปน. (5.29%)
ก�ำไรต่ อทุนเรื อนหุ้น หมายถึง ทุนเรื อนหุ้น 100 บาท สามารถท�ำก�ำไรได้ เท่ าไร
การที่สหกรณ์ใดจะจ่ายเงินปันผลได้มากน้อยแค่ไหนนั้น อยู่ที่โครงสร้ างเงินทุนและโครงสร้ างอัตราดอกเบี้ย
สหกรณ์ ทีม่ ี เงิ นรับฝากมากกว่าทุนเรื อนหุน้ มาก ๆ ก็มีโอกาสจ่ายเงิ นปั นผลได้สูง เนือ่ งจากน�ำเงิ นฝากนัน้ ไปบริ หารให้ได้ก�ำไร
แล้วน�ำมาจ่ายเงิ นปั นผลที ค่ ิ ดจากฐานของทุนเรื อนหุน้ ส่วนโครงสร้างอัตราดอกเบี ย้ ถ้ามี ส่วนต่างระหว่างดอกเบี ย้ เงิ นกู้กบั
เงิ นฝากสูง ๆ ก็สามารถจ่ายเงิ นปั นผลได้สูงเช่นกัน คือ สอ.กฟผ. และ สอ.กฟภ.
ในจ�ำนวน 6 สหกรณ์ดังกล่าว สอ.ม.ธรรมศาสตร์ มีก�ำไรสุทธิต่อทุนเรือนหุ้นถึง 10.93% จึงสามารถจ่ายเงินปันผล
ได้สูงสุดถึง 8.00% ก็มาจากโครงสร้างเงินทุนที่มีเงินรั บฝากมากกว่ าทุนเรื อนหุ้นถึง 4.52 เท่ า ขณะที่มีส่วนต่างดอกเบี้ย
เงินกู้กับเงินฝากเพียงแค่ 1.00% ส่วน สอ.กฟผ. จ่ายเงิ นปั นผลได้สูงสุดรองลงมา คื อ 6.75% ก็มาจากส่วนต่างดอกเบี ย้
เงิ นกูก้ บั เงิ นรับฝากสูงถึง 2.00%
เมื่อพิจารณา สอ.กฟภ. ที่มีอัตราก�ำไรต่อทุนเรือนหุ้นสูงถึง 8.39% และมีส่วนต่างดอกเบี้ยสูงถึง 2.25% แต่กลับ
จ่ายเงินปันผลแค่ 6.20% ซึ่งน้อยกว่า สอ.กฟผ. เป็นเพราะ สอ.กฟภ. จ่ายเงินเฉลี่ยคืน 12.30% สูงกว่า สอ.กฟผ.
ที่จ่าย 10.00% อัตราเงินเฉลี่ยคืนอาจสูงกว่าไม่มากนัก (12.30 - 10.00 = 2.30%) แต่ก็มีผลต่อเงินปันผล
สหกรณ์
สอ.กฟผ.
สอ.กฟภ.
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ก�ำไรสุทธิ
3,051.67
1,207.97

เงินปันผล
2,601.24
834.88

% ของก�ำไร
85.24%
69.11%

เฉลี่ยคืน
122.02
155.71

% ของก�ำไร รวม % ของก�ำไร
4.00%
89.24%
12.89%
82.00%

นอกจากนั้น สอ.กฟภ. ยังมีการจัดสรรเงินก�ำไรสุทธิเข้า “กองทุนช่ วยเหลือผู้คำ� ้ ประกัน” เป็นเงินถึง 33.46 ล้านบาท
และเป็ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ ให้ ส มาชิ ก อี ก 34.20 ล้ า นบาท จึ ง ท� ำ ให้ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลและเงิ น เฉลี่ ย คื น ได้ น ้ อ ยลง
คิดเป็ น 82.00% ของก�ำไรสุทธิ ซึ่งน้อยกว่า สอ.กฟผ. ที่จัดสรรให้ถึง 89.24% ของก�ำไรสุทธิ
ดังนัน้ การมีเงินรั บฝากมากกว่ าทุนเรื อนหุ้น ย่ อมเป็ นผลดีต่อเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนการค�ำนวณก�ำไร
ต่ อทุนเรื อนหุ้น (Return of Equity หรื อ ROE)
เราลองมาเปรียบเทียบสหกรณ์จ�ำนวน 4 แห่ง คือ สหกรณ์ A. B. C. และ D. สมมติว่าทั้งสี่แห่งมีทุนด�ำเนินการหรือ
เงินลงทุน (Invested Capital) เท่ากัน คือ 20,000 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่ วนเงินทุน ดังนี้ สหกรณ์ A. มีสัดส่ วนเหมือนกับ
C. คือ มีทนุ เรื อนหุ้นอย่ างเดียว แต่ ไม่ มีเงินรั บฝาก ส่ วนสหกรณ์ B. มีสัดส่ วนเหมือนกับ D. คือ มีทัง้ ทุนเรื อนหุ้นและ
เงินรั บฝาก ส�ำหรั บโครงสร้ างอัตราดอกเบี้ยนั้ น สหกรณ์ A. และ B. มีส่วนต่ างระหว่ างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับ
เงินรั บฝาก 1% ซึง่ น้ อยกว่ าสหกรณ์ C. และ D. ทีม่ ีส่วนต่ าง 1.50%
รายการ

สหกรณ์ A

สหกรณ์ B

สหกรณ์ C

สหกรณ์ D

ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)

20,000

10,000

20,000

10,000

เงินรับฝาก (ล้านบาท)

ไม่มี

10,000

ไม่มี

10,000

เงินทุน : Invested Capital (ล้านบาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

รายได้หรือผลตอบแทน (5.0% หรือ 5.5%)

5% = 1,000

5% = 1,000

5.5% = 1,100

5.5% = 1,100

หัก ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน (ล้านบาท)

50

50

50

50

ก�ำไรจากด�ำเนินงาน (ล้านบาท)

950

950

1,050

1,050

หัก ดอกเบี้ยเงินฝากจ่าย (4.0%)

000

400

000

400

ก�ำไรหลังหักดอกเบี้ยจ่าย

950

550

1,050

650

ก�ำไรต่อทุนเรือนหุ้น%

4.75%

5.50%

5.25%

6.50%

4.75 บาท

5.50 บาท

5.25 บาท

6.50 บาท

1.00%

1.00%

1.50%

1.50%

ทุนเรือนหุ้น 100 บาท ท�ำก�ำไรได้กี่บาท
ส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝาก

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในตารางแล้ว จะเห็นว่า สหกรณ์ D. ได้ ก�ำไรต่ อทุนเรื อนหุ้นสูงสุด คือ 6.50% เพราะ
มีโครงสร้ างเงินทุนเหมือนกับสหกรณ์ B. คือ มีเงินรั บฝาก และมีโครงสร้ างอัตราดอกเบี้ยเหมือนกับสหกรณ์ C.
คือ ส่ วนต่ างดอกเบีย้ 1.50% จึงเป็นไปได้คอ่ นข้างสูงว่า สหกรณ์ D. มีโอกาสจ่ ายเงินปั นผลได้ สงู ที่สดุ เพราะทุนเรือนหุ้น
100 บาท สามารถท�ำก�ำไรได้ ถงึ 6.50 บาท ส่ วนสหกรณ์ ท่ มี ีโอกาสจ่ ายเงินปั นผลได้ สูง รองลงมา คือ สหกรณ์ B.
ที่มีกำ� ไรต่ อทุนเรื อนหุ้น 5.50%
ส่วนสหกรณ์ A.และ C. มี โอกาสจ่ายเงิ นปั นผลได้นอ้ ยกว่าสหกรณ์ B. และ D. แต่สหกรณ์ C. มี โอกาสจ่ายเงิ นปั นผลได้
มากกว่าสหกรณ์ A. เนือ่ งจากสหกรณ์ C. (1.5%) มี ก�ำไรต่อทุนเรื อนหุน้ สูงกว่าสหกรณ์ A. (1%) ซึ่งมี ผลมาจากโครงสร้าง
อัต ราดอกเบี ้ ย แตกต่ า งกัน โดยสหกรณ์ C. มี อ ัต ราดอกเบี ้ ย สู ง กว่ า สหกรณ์ A. แต่ มี โ ครงสร้ า งเงิ น ทุน ที ่เ หมื อ นกัน
คือ บริ หารด้วยทุนเรื อนหุน้ ล้วน ๆ คือ ไม่มีเงิ นรับฝาก
ดังนั้น จะเห็นได้ ว่า สหกรณ์ ทมี่ สี ัดส่ วนเงินทุนแบบมีเงินรั บฝากสูงกว่ าทุนเรือนหุ้นมาก ๆ จึงมีโอกาสทีจ่ ะจ่ าย
เงินปั นผลได้ สูง ๆ อย่ างแน่ นอน เช่ น สหกรณ์ B. และสหกรณ์ D.

สรุ ปส่ งท้ าย

สหกรณ์ของเรามีโครงสร้างเงินทุนที่ดีมาก คือ มีเงินรับฝากเป็นอัตรา 2.23 เท่าของทุนเรือนหุ้น หรือมีทุนเรือนหุ้น
100 บาท แต่มีเงินรับฝากมากกว่าทุนเรือนหุ้นถึง 223% ของทุนเรือนหุ้น แต่ ท่ ีท�ำ ให้ อั ต ราเงิน ปั นผลต�่ำ กว่ า ที่อ่ ื น
นั่นเพราะเรามีส่วนต่ างระหว่ างอัตรา “ดอกเบีย้ เงินกู้ กับดอกเบีย้ เงินรั บฝาก” ต�่ำกว่ าที่อ่ ืน
มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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สวัสดิการ และการบริการ
ของสหกรณ์เพื่อสมาชิก
นางสาววรวรรณ ส่องพลาย
ผู้จัดการทั่วไป สอฟ.

สวัสดีค่ะ สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ช่วงนี้ก็ใกล้เวลาที่สมาชิกสหกรณ์ฯ บางท่านจะครบเกษียณอายุของการเป็นพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และส�ำหรับการไฟฟ้านครหลวง ยังมีโครงการร่วมใจจากการไฟฟ้านครหลวง ปี 2560
ซึ่งจะมีผลพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่จะถึงนี้ และทุก ๆ ท่านที่เป็นพนักงาน และเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ฯ ก็คงจะมีความภาคภูมใิ จในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ดี่ ใี ห้กบั การไฟฟ้านครหลวงอย่างเต็มความสามารถเพือ่ ให้การไฟฟ้านครหลวง
เป็นองค์กรที่เจริญก้าวหน้า เมื่อท่านได้เกษียณอายุแล้ว ก็จะมีชีวิตที่อิสระจากการท�ำงานและจะมีความสุขกับการพักผ่อน หลังจาก
ชีวิตวัยท�ำงาน สหกรณ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะยังศรัทธา เชื่อมั่น ไว้วางใจ และคงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ต่อไป
คณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ นั้น เราคิดเสมอว่าสมาชิกของสหกรณ์ฯ ทุกท่านเป็นผู้มีอุปการคุณ
อย่างสูงแก่สหกรณ์ฯ ซึ่งสหกรณ์ฯ มีสวัสดิการที่ให้แก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก หลายอย่าง ซึ่งสวัสดิการต่าง ๆ เหล่านี้
สหกรณ์ฯ จะจัดสรรจากก�ำไรสุทธิเป็นทุนสาธารณประโยชน์ บางสวัสดิการจัดตั้งเป็นกองทุน หรือจัดสรรเป็นโครงการสวัสดิการ
ส�ำหรับสมาชิกสหกรณ์ โดยจะจัดสรรให้กับสมาชิกทุก ๆ ปี
ส�ำหรับสวัสดิการที่ให้แก่สมาชิกโดยตรง คือ
1. สวัสดิการบ�ำเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ สมาชิกต้องมีอายุครบ 60 ปี โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิตามอายุการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ คือ
- เป็นสมาชิกครบ
3 ปี
ได้รับเงินสวัสดิการบ�ำเหน็จ
6,000 บาท
- เป็นสมาชิกครบ
5 ปี
ได้รับเงินสวัสดิการบ�ำเหน็จ
8,000 บาท
- เป็นสมาชิกครบ
8 ปี
ได้รับเงินสวัสดิการบ�ำเหน็จ
10,000 บาท
- เป็นสมาชิกเกินกว่า 8 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสวัสดิการบ�ำเหน็จสมาชิกเพิ่มปีละ
1,000 บาท
ทั้งนี้ การนับอายุเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกติดต่อกันจนถึงวันเกษียณอายุ เศษของปีถ้าเกิน 6 เดือน
ให้นับเป็น 1 ปี
สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านจะได้รับเงินสวัสดิการบ�ำเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ จากสหกรณ์ฯ ซึ่งในปี 2560 สหกรณ์ฯ จะจ่าย
เป็นเช็คให้กับทุกท่านในวันที่สหกรณ์ฯ จัดงานเลี้ยงสมาชิกเกษียณอายุ โดยลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 สมาชิกทุกท่านจะสามารถ
น�ำเช็คขึ้นเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
2. สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล ส�ำหรับกรณีสมาชิกเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ใน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คืน สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 500 บาท ซึง่ สมาชิกต้องมายืน่ แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการนี้
ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล
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3. เงินช่วยเหลือกรณีอัคคีภัยบ้านสมาชิก
- กรณีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกเองและมีหลักฐานมาแสดงและพิสูจน์ได้ว่าเกิดความเสียหายจากอัคคีภัยทั้งหลัง
ได้รับเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท
- กรณีบ้านและที่ดินมิใช่กรรมสิทธิ์ของสมาชิกและคู่สมรส หรือกรณีบ้านเช่า โดยสมาชิกหรือคู่สมรสที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน หากเสียหายเกินกว่าร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 10,000 บาท
4. กองทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ สงเคราะห์ ส มาชิ ก กรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ เป็ น สวั ส ดิ ก ารสงเคราะห์ แ ก่ ส มาชิ ก เฉพาะในกรณี ที่
ประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในอัตราดังนี้
(1) เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ่ายให้เป็นจ�ำนวนเงิน 140,000.00 บาท
(2) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จ่ายให้เป็นจ�ำนวนเงิน 120,000.00 บาท
(3) สูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง (ตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไป)
		 จ่ายให้เป็นจ�ำนวนเงิน 120,000.00 บาท
(4) สูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
		 จ่ายให้เป็นจ�ำนวนเงิน 72,000.00 บาท
สวัสดิการให้กับสมาชิก คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท
5. สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม เป็นสวัสดิการที่ช่วยเหลือสมาชิกกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม สมาชิกจะได้รับสิทธิตามอายุการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ คือ
- เป็นสมาชิกครบ 1 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์
10,000 บาท
- เป็นสมาชิกครบ 3 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์
20,000 บาท
- เป็นสมาชิกครบ 5 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์
30,000 บาท
- เป็นสมาชิกครบ 8 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์
50,000 บาท
- เป็นสมาชิกครบ 10 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์
70,000 บาท
เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นอีกปีละ 3,000 บาท
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์สวัสดิการต้องน�ำหลักฐานเอกสารมาแจ้งสหกรณ์ภายในก�ำหนด 120 วันนับจาก
วันถึงแก่กรรม หากพ้นก�ำหนด สหกรณ์จะตั้งบัญชีรอจ่ายไว้ เพื่อติดต่อผู้มีสิทธิได้รับเงินต่อไป
6. สวัสดิการประจ�ำปีส�ำหรับสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ฯ จะจ่ายให้สมาชิกในวันประชุมใหญ่ คนละ 2,000 บาท

ส�ำหรับสวัสดิการที่ให้แก่ครอบครัวสมาชิก
สวัสดิการทายาทสมาชิกถึงแก่กรรม กรณีทายาทสมาชิกบิดา มารดา คูส่ มรส และบุตร ถึงแก่กรรม สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าช่วยเหลือ
รายละ 1,000 บาท สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสงเคราะห์สวัสดิการต้องยืน่ แบบฟอร์มและน�ำเอกสารแจ้งกับสหกรณ์ฯ ภายในก�ำหนด 1 ปี
นับแต่วันถึงแก่กรรม หากพ้นก�ำหนด เป็นอันหมดสิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์
ในแต่ละปีสหกรณ์ฯ มีทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิก และบุตรสมาชิก โดยทุกปีจะมีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญาโท และส�ำหรับตัวสมาชิกเองจะมีทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ถึงปริญญาโท ซึ่งสหกรณ์
จะมีประกาศแจ้งสมาชิกทราบทุก ๆ ปี ช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม สมาชิกสามารถติดตามได้จากประกาศ
ของสหกรณ์ฯ
นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังจัดสวัสดิการในรูปแบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ซึ่งสหกรณ์ฯเป็นศูนย์ประสานงาน โดยมี
สมาคมฯ 3 สมาคม คือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย หรือ สสอ.รรท. สมาคมฌาปนกิจ
มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สส.ชสอ. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย หรือ สสอค. ซึ่งหากสมาชิกเสียชีวิต ทายาทผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินสงเคราะห์ไม่น้อยกว่า กองละ
600,000 บาท
ส�ำหรับสมาชิกเกษียณอายุที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และสมาชิกเข้าโครงการร่วมใจจากการไฟฟ้านครหลวง
ปี 2560 สามารถคงสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยไม่ตอ้ งส่งค่าหุน้ รายเดือน และสามารถซือ้ หุน้ พิเศษเพือ่ ส่งเสริมการออม
กับสหกรณ์ฯ จากเงินทีไ่ ด้รบั จากกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เงินบ�ำเหน็จ เงินเพือ่ ตอบแทนความชอบในการท�ำงาน เงินตอบแทนพิเศษ หรือ
เงินอื่นใดที่การไฟฟ้านครหลวงจ่ายให้เมื่อเกษียณอายุ โดยสามารถซื้อทุนเรือนหุ้นได้ ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)
นอกเหนือจากทุนเรือนหุน้ ทีม่ สี ะสมอยูเ่ ดิมอีกด้วย โดยผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั จะเป็นเงินปันผลทีท่ า่ นจะได้รบั ณ วันประชุมใหญ่สหกรณ์
ทุก ๆ ปี ซึง่ เงินปันผลสหกรณ์ฯ จะจัดสรรมาจากก�ำไรสุทธิแต่ละปี และหากในอนาคต หากมีความต้องการใช้เงิน สามารถกูเ้ งินสามัญได้
ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ หรืออาจรวมถึงเงินฝากด้วยก็ได้ หากสมาชิกมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ นอกจากนี้
สมาชิกเกษียณอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาจมีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินโดยไม่ต้องการกู้เงินสหกรณ์ฯ สามารถถอนหุ้น (ทุนเรือนหุ้น)
ได้บางส่วน (ครึง่ หนึง่ ของหุน้ ทีม่ อี ยู่ ณ วันทีจ่ ะถอนหุน้ ครัง้ แรก) หรือขอโอนหุน้ ให้ทายาท (เฉพาะคูส่ มรส บุตรหรือบิดา มารดา ซึง่ เป็น
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ) ซึ่งจะมีผลเมื่อผู้ขอโอนเสียชีวิตแล้ว และผู้รับโอนมีสิทธิถือหุ้นต่อไปได้
ด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ฯ ก็เป็นช่องทางเลือกหนึ่งส�ำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ และสมาชิกสามัญที่สามารถ
เก็บออมเงินไว้กบั สหกรณ์ฯ ส�ำหรับอนาคตตนเอง โดยการส่งค่าหุน้ (ทุนเรือนหุน้ ) รายเดือน หรือการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ โดยสหกรณ์ฯ
มีเงินรับฝากหลายประเภทตามแต่สมาชิกจะพิจารณา และเงินรับฝากจะมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าธนาคารด้วย สมาชิก
สามารถใช้บริการได้ทุกวันท�ำการ คือ
- เงินฝากออมทรัพย์ เป็นเงินออมระยะสั้นสามารถฝาก-ถอน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 (ไม่เสียภาษี)
- เงินฝากประจ�ำ เป็นเงินฝากระยะยาว มีกำ� หนดเวลาทีแ่ น่นอน ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.40 (เสียภาษี)
- เงินฝากสะสมทรัพย์ เป็นเงินฝากทีส่ มาชิกสะสมเป็นรายเดือน โดยหักจากเงินเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
24 เดือน เดือนละไม่เกิน 25,000 บาท (ฝากครบ 24 เดือนตามเงื่อนไข ไม่ต้องเสียภาษี)
- เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน สหกรณ์จะจ่ายเป็นรายเดือนให้กับสมาชิกที่ฝากเงินตั้งแต่ยอด 100,000 บาทขึ้นไป และ
สหกรณ์ฯ ได้ก�ำหนดไว้ คือ
- ระยะเวลาฝาก 6 เดือน (40) (50) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ดอกเบี้ยรายเดือน เดือนละ 283.33 บาท/100,000 บาท
- ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (60) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ดอกเบี้ยรายเดือน เดือนละ 304.17 บาท/100,000 บาท
- ระยะเวลาฝาก 24 เดือน (70) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ดอกเบี้ยรายเดือน เดือนละ 316.67 บาท/100,000 บาท

สมาชิกสามารถรับดอกเบี้ยรายเดือนส�ำหรับไว้ใช้จ่ายประจ�ำเดือนได้

ส�ำหรับสมาชิกทีเ่ กษียณอายุอาจจัดสรรเงินได้ทงั้ ซือ้ ทุนเรือนหุน้ และฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ตามแต่จะเห็นสมควรในการวางแผน
ทางการเงินของตนเอง เพื่อให้ตัวท่านสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขทั้งกาย ทั้งใจ
นอกจากสวัสดิการต่าง ๆ ที่เรามีให้กับสมาชิกแล้ว การบริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์แล้ว หากสมาชิกมีความจ�ำเป็น
เร่งด่วน สมาชิกสามารถกู้เงินจากสหกรณ์โดยเลือกวิธีการกู้เงินในแต่ละประเภทได้ตามแต่วัตถุประสงค์ หรือความจ�ำเป็นของสมาชิก
และควรกู้ในจ�ำนวนที่ต้องการใช้เท่านั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ฯ ถูกกว่าธนาคารมาก ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี
ซึ่งสหกรณ์ฯ มีการเงินให้กู้ 3 ประเภท คือ
1. เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อความจ�ำเป็นสามารถกู้เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนได้
2. เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกตามวัตถุประสงค์
3. เงินกู้พิเศษ เงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยได้ ลงทุนประกอบอาชีพ และกู้เพื่อซื้อรถยนต์
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โดยเงินกู้แต่ละประเภทจะก�ำหนดหลักเกณฑ์เรื่องสิทธิการกู้ตามอายุสมาชิก การใช้หลักประกันที่เป็นบุคคลค�้ำประกัน
ใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกันเป็นโฉนดที่ดิน หรืออาจเป็นการกู้เงินไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมี หรือเงินฝากที่สมาชิกมีไว้กับสหกรณ์
มาเป็นหลักประกันได้
อายุการเป็นสมาชิก

กู้ได้ (เท่า)
ของเงินเดือน

วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท)

เงินเดือนขั้นต�่ำ
ผู้ค�้ำประกัน

จ�ำนวน
ผู้ค�้ำประกัน

เงื่อนไขการถือหุ้น

6 เดือน

60 เท่า

200,000.00

11,350

3

¼ ของวงเงินกู้

1 ปี (12 เดือน)

60 เท่า

201,000 - 300,000

14,170

3

¼ ของวงเงินกู้

2 ปี (24 เดือน)

60 เท่า

301,000 - 400,000

14,170

3

¼ ของวงเงินกู้

3 ปี (36 เดือน)

60 เท่า

401,000 - 500,000

16,840

3

¼ ของวงเงินกู้

4 ปี (48 เดือน)

60 เท่า

501,000 - 600,000

16,840

3

¼ ของวงเงินกู้

5 ปี (60 เดือน)

60 เท่า

601,000 - 700,000

22,590

4

¼ ของวงเงินกู้

6 ปี (72 เดือน)

80 เท่า

701,000 - 800,000

22,590

4

¼ ของวงเงินกู้

7 ปี (84 เดือน)

80 เท่า

801,000 - 1,000,000

22590

4

200,000.00

8 ปี (96 เดือน)

80 เท่า

1,001,000 - 1,200,000

24,010

5

200,000.00

9 ปี (108 เดือน)

100 เท่า

1,201,000 - 1,300,000

28,980

5

250,000.00

10 ปี (120 เดือน)

100 เท่า

1,301,000 - 2,000,000
10 ปี ขึ้นไป

28,980

5

250,000.00

สมาชิกสามารถกู้เงินเมื่อมีความจ�ำเป็นตามความเหมาะสม หรือเพื่อลงทุนประกอบอาชีพให้ตนเองและครอบครัว
เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึง่ ของครอบครัว หรือเพือ่ ซือ้ บ้านและทีด่ นิ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสมาชิกและครอบครัว ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ี
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะท�ำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวอย่างยั่งยืนได้
คณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ สอฟ. ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย ได้โปรดปกป้อง คุม้ ครองสมาชิกทุกท่านและ
ครอบครัว ให้มคี วามสุข มีสขุ ภาพพลานามัยทีแ่ ข็งแรง และขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ และไว้วางใจทีใ่ ห้เราดูแลเงิน
ของท่าน และเราจะขอสัญญาว่าเราจะดูแลรักษาและบริหารเงินของท่านด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย และเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ท่านสมาชิกและสหกรณ์ฯ ของเรา ซึ่งในการบริหารเงินเราบริหารให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดตลอดมา ซึ่งสมาชิกทุกท่านจะเห็น
ได้จากรายงานกิจการประจ�ำปีของสหกรณ์ทุก ๆ ปี ทั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์ฯ ของเรามีความมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป
วรวรรณ ส่องพลาย
ผู้จัดการทั่วไป

สหกรณ์มั่นคง ก้าวหน้า ด้วยแรงเชื่อมั่น ศรัทธาจากสมาชิก
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุงานหรือลาออกก่อนเกษียณอายุ
ในการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
1. การน�ำเงินฝากกับสหกรณ์

ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวงก�ำหนดวิธีการจ่ายเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
แก่พนักงานเกษียณอายุโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้เกษียณอายุได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร
ข้อแนะน�ำ		 ส�ำหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย อยู่แล้ว
				 สหกรณ์ขอแนะน�ำเมือ่ ท่านได้เบิกถอนเงินจากธนาคารแล้ว ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารโอนเงิน
มาฝากต่อกับสหกรณ์ได้ทันทีโดยเขียนสลิปใบน�ำฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด” ซึ่งสหกรณ์ได้เปิดบัญชีไว้คือ
ธนาคารกรุงไทย 1. สาขาสามยอด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 002-1-06611-6 หรือ
				 2. สาขา กฟน.เพลินจิต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 092-1-00033-2
และเมือ่ ท่านได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้นโปรดน�ำหลักฐานสลิปใบน�ำฝากธนาคารทีท่ า่ นได้โอนเงิน
เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ มาแสดงเพื่อที่สหกรณ์ฯ จะได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูนให้กับท่านเสร็จเรียบร้อยในวันเดียวกัน
ส�ำหรับสิทธิการรับเงินอื่น ๆ เช่น เงินบ�ำเหน็จ เงินโบนัส เงินชดเชย ที่ท่านแจ้งความประสงค์ให้การไฟฟ้านครหลวง
โอนเงินได้ดังกล่าวข้างต้นเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ จะต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (เล่มเขียว) เท่านั้น

หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์เพิ่มพูน
ส�ำหรับพนักงานเกษียณอายุหรือลาออกก่อนเกษียณ
1. ขอแนะน�ำให้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์เพิ่มพูน มีให้เลือก 3 ประเภท คือ
1.1 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน (40), (50) ระยะเวลา 6 เดือน ครบก�ำหนด
1.2 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน (60)
ระยะเวลา 12 เดือน ครบก�ำหนด
1.3 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน (70)
ระยะเวลา 24 เดือน ครบก�ำหนด
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อัตรา 3.40 %
อัตรา 3.65 %
อัตรา 3.80 %

- การฝากขั้นต�่ำครั้งละไม่ต�่ำกว่า 10,000 บาท
- ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยรายเดือน
- การถอนก่อนครบก�ำหนดสหกรณ์ฯ จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ (ธรรมดา) ณ วันทีถ่ อนปัจจุบนั
เท่ากับ 1.65% และต้องหักดอกเบีย้ ส่วนเกินทีไ่ ด้รบั ไปก่อนหน้านัน้ คืนให้สหกรณ์ฯ ในวันทีถ่ อนเงินฝากด้วย (ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์ฯ)
2. การรับดอกเบี้ยรายเดือนสามารถแจ้งให้สหกรณ์ฯ โอนดอกเบี้ยรายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของ
สหกรณ์ฯ หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ตามความสะดวกท่าน แต่กรณีโอนดอกเบีย้ เข้า
ธนาคารผู้ฝากจะถูกหักค่าธรรมเนียมในการโอนครั้งละ 10 บาท โดยหักจากดอกเบี้ยที่ได้รับรายเดือน
3. กรณีไม่แน่ใจว่าจะต้องถอนก่อนก�ำหนดหรือไม่ ขอแนะน�ำให้ฝากแยกยอดได้เมื่อจ�ำเป็นต้องถอนก่อนครบก�ำหนดจะได้
ไม่เสียประโยชน์กระทบเงินต้นทั้งยอด เช่น ฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน (40), (50) จ�ำนวนเงิน 500,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย 3.40%)
ระยะเวลา 6 เดือน อาจจะแยกยอดเป็นยอดละ 100,000 บาท 5 ยอด หรือยอดละ 200,000 บาท 2 ยอด 100,000 บาท 1 ยอด
แล้วแต่ผู้ฝาก กรณีต้องการรับดอกเบี้ยรายเดือน เมื่อจ�ำเป็นต้องถอนก่อนครบก�ำหนดก็จะกระทบเฉพาะยอดที่ถอนเท่านั้น
ส่วนยอดอื่น ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบและยังคงได้รับดอกเบี้ย 3.40% เท่าเดิม
4. ในกรณีที่ยอดเงินฝากครบก�ำหนด ระบบเงินฝากของสหกรณ์จะตั้งยอดฝากให้ใหม่อัตโนมัติ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
- สหกรณ์ฯ เปิดท�ำการตั้งแต่เวลา 07.30 น. และให้บริการสมาชิกตลอดเวลาโดยไม่หยุดพักเที่ยงจนถึงเวลา 15.30 น.
(เฉพาะด้านการเงิน/เงินฝาก สาขาวัดเลียบ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.30 - 14.45 น., สาขาเพลินจิต เปิดบริการตั้งแต่เวลา
07.30 - 14.30 น. และรถบริการเคลื่อนที่ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.45 - 13.00 น.)
- สมาชิกผู้เกษียณอายุสามารถคงความเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ โดยไม่ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกแต่ต้องคงค่าหุ้น
คงเหลือไว้ หรือคงค่าหุ้นไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของค่าหุ้นคงเหลือปัจจุบัน กรณีการขอโอนหุ้น/ขายหุ้นบางส่วน สมาชิกผู้เกษียณอายุ
สามารถใช้สิทธิในการกู้ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ โดยการผ่อนช�ำระรายเดือนตามเกณฑ์
ระยะเวลา หรือจ�ำนวนงวดที่สหกรณ์ก�ำหนด
- สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินฝากประเภทออมทรัพย์เพิ่มพูนที่ให้ผลตอบแทนกับผู้ฝากด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ฝากตั้งแต่
100,000.00 บาท ได้รับดอกเบี้ยรายเดือน และสามารถระบุให้โอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย
หรือเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ได้ตามความต้องการ
- กรณีฝากเงินด้วยเช็คต้องฝากภายในเวลา 13.00 น. ถ้าหลังเวลา 13.00 น. สหกรณ์ฯ จะลงวันที่รับเงินในวันท�ำการถัดไป

รู้ไว้ได้ประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินคืนทายาท กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
1. กรณีสมาชิก ไม่ได้ท�ำ
2. กรณีสมาชิก ท�ำ
หนังสือแต่งตั้งผู้ได้รับโอนผลประโยชน์
หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์
1.1 กรณีเงินไม่เกิน 300,000 บาท ให้ด�ำเนินการสืบทายาท
2.1 สหกรณ์ ฯ จะพิ จ ารณาจ่ า ยให้ แ ก่ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ ในหนั ง สื อ
ตามหลักเกณฑ์และให้ทายาทผู้มีสิทธิท�ำค�ำให้การตามแบบฟอร์มที่ ผู้ที่รับโอนผลประโยชน์นั้น
สหกรณ์ฯ ก�ำหนด ทั้งนี้ทายาทผู้มีสิทธิทั้งหมดจะต้องท�ำความตกลง
ร่วมกันเป็นที่ยุติ
1.2 กรณีวงเงินเกินกว่า 300,000 บาทขึ้นไป ให้ร้องต่อศาล
เพือ่ ขอแต่งตัง้ เป็นผูจ้ ดั การมรดกโดยสหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินให้ตามค�ำสัง่ ศาล
อนึ่งในกรณีข้อ 1.2 หากทายาทมีปัญหาขัดข้องในการร้องต่อศาล
เป็นผู้จัดการมรดกก็ให้เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาวินิจฉัย
เป็นกรณีไป
มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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สวัสดิการที่ให้แก่สมาชิก
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิก
1. สวัสดิการบ�ำเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ
สมาชิกผู้มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการนี้ ต้องมีอายุครบ 60 ปี
- เป็นสมาชิกครบ
3 ปี
ได้รับเงินสวัสดิการบ�ำเหน็จ
6,000 บาท
- เป็นสมาชิกครบ
5 ปี
ได้รับเงินสวัสดิการบ�ำเหน็จ
8,000 บาท
- เป็นสมาชิกครบ
8 ปี
ได้รับเงินสวัสดิการบ�ำเหน็จ
10,000 บาท
- เป็นสมาชิกเกินกว่า 8 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสวัสดิการบ�ำเหน็จสมาชิกเพิ่มปีละ 1,000 บาท
ทั้งนี้การนับอายุเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกติดต่อกันจนถึงวันเกษียณอายุ เศษของปี ถ้าเกิน 6 เดือน
ให้นับเป็น 1 ปี
2. สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม
- เป็นสมาชิกครบ
1 ปี
ได้รับเงินสงเคราะห์
10,000 บาท
- เป็นสมาชิกครบ
3 ปี
ได้รับเงินสงเคราะห์
20,000 บาท
- เป็นสมาชิกครบ
5 ปี
ได้รับเงินสงเคราะห์
30,000 บาท
- เป็นสมาชิกครบ
8 ปี
ได้รับเงินสงเคราะห์
50,000 บาท
- เป็นสมาชิกครบ
10 ปี
ได้รับเงินสงเคราะห์
70,000 บาท
- เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นอีกปีละ
3,000 บาท
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์สวัสดิการต้องน�ำหลักฐานเอกสารมาแจ้งสหกรณ์เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์
3. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกกรณีเกิดอุบัติเหตุ
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ได้รับเงินสงเคราะห์
140,000 บาท
- ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
ได้รับเงินสงเคราะห์
120,000 บาท
- สูญเสียมือ หรือเท้า หรือสายตา จากอุบัติเหตุ
ได้รับเงินสงเคราะห์
120,000 บาท
		 (ตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไป)			
- สูญเสียมือ หรือเท้า หรือสายตา จากอุบัติเหตุ
ได้รับเงินสงเคราะห์
72,000 บาท
		 (ตั้งแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์สวัสดิการต้องน�ำหลักฐานเอกสารมาแจ้งสหกรณ์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์
4. สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล
กรณีสมาชิกเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า 5 คืน สหกรณ์ฯ จะจ่าย
ค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 500 บาท (ก�ำหนดยื่นภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล
หากพ้นก�ำหนดถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับเงิน)
5. สวัสดิการครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม
กรณีทายาทสมาชิกบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ถึงแก่กรรม สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าช่วยเหลือรายละ1,000 บาท ทั้งนี้
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์สวัสดิการต้องน�ำเอกสารแจ้งกับสหกรณ์ฯ (ก�ำหนดยื่นภายในก�ำหนด 1 ปีนับแต่วันถึงแก่กรรมหากพ้น
ก�ำหนดถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับเงิน)
6. เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติภัยของสมาชิก
- กรณีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและมีหลักฐานมาแสดงและพิสูจน์ได้ว่าเกิดความเสียหายจากอุบัติภัยทั้งหลัง
ได้รับเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท
- กรณีบา้ นและทีด่ นิ มิใช่กรรมสิทธิข์ องสมาชิกและคูส่ มรส หรือกรณีบา้ นเช่าโดยสมาชิกหรือคูส่ มรสทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียน
บ้าน หากเสียหายเกินกว่าร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 10,000 บาท
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- กรณีเสียหายบางส่วน ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ลดลงตามส่วน
(ก�ำหนดยื่นภายในก�ำหนด 60 วันนับแต่วันที่ประสบอุบัติภัย หากพ้นก�ำหนดถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับเงิน)
7. การเป็นสมาชิกคงสภาพและการซื้อหุ้นพิเศษ
สมาชิกเกษียณอายุทเี่ ป็นสมาชิกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี สามารถเป็นสมาชิกคงสภาพต่อไปได้โดยไม่ตอ้ งส่งค่าหุน้ รายเดือน
ต่อไปอีก และหากจะซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถท�ำได้ โดยน�ำเงินที่ได้รับจากการเกษียณอายุหรือเกษียณก่อนอายุ (โครงการ
ร่วมใจจาก) ซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มได้อีกไม่เกิน 2.0 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 จากที่มีหุ้นสะสมอยู่เดิม
ก่อนพ้นสภาพพนักงาน กฟน.ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลให้เป็นรายปี โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์หรือโอนเข้า
ธนาคารกรุงไทยของสมาชิก
8. สิทธิในการกู้
8.1 สมาชิกคงสภาพสามารถใช้สิทธิกู้ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่มีอยู่ โดยใช้หุ้นหรือเงินฝากดังกล่าว
เป็นหลักประกัน ผ่อนช�ำระรายเดือนในระยะเวลาไม่เกิน 12 ปี (144 งวด)
8.2 สมาชิกคงสภาพที่ต้องการใช้สิทธิเกินกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์
จะต้องมีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ มาจดจ�ำนองตามหลักเกณฑ์ของเงินกูพ้ เิ ศษ โดยประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์ให้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ผ่อนช�ำระรายเดือนในระยะเวลาไม่เกิน 12 ปี (144 งวด) แต่ต้องไม่เกินอายุ 70 ปี
9. สิทธิในการเปิดให้สมาชิกโอนหรือขายหุ้น (ถอนหุ้น) บางส่วน
เป็นสมาชิกคงสภาพสหกรณ์ฯ ที่เกษียณอายุหรือเกษียณก่อนก�ำหนดจากการไฟฟ้านครหลวงแล้วและต้องมีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ สามารถขอโอนหรือขายหุ้นได้ไม่เกิน 4 ครั้ง รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่กับสหกรณ์
ก่อนการขาย หรือโอนหุ้นครั้งแรก โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์การโอนหรือขายหุ้นบางส่วนดังกล่าวไว้ 2 ประการดังนี้
1. ขอโอนหรือขายหุ้น (บางส่วน) คืนให้แก่สหกรณ์ (เท่านั้น)
2. ขอโอนหุ้นให้ทายาท (เฉพาะคู่สมรสบุตรหรือบิดามารดาซึ่งเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ) ซึ่งจะมีผลเมื่อผู้ขอโอน
เสียชีวิตแล้ว และผู้รับโอนมีสิทธิถือหุ้นต่อไปได้
--------------------------------------------------------
เอกสารประกอบส�ำหรับสมาชิกเกษียณอายุ
ประจ�ำปี 2560 (วันที่ 15 สิงหาคม 2560)
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการค�ำชี้แจงเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สหกรณ์เขตวัดเลียบ โทร. 02-225-7713-14, 02-226-2511-13, ฝ่ายสื่อสารและเทคโนโลยี
ต่อ
132
02-225-7732, 02-221-2182, 02-222-6124, 02-222-1484
สวัสดิการและงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ต่อ
122
ฝ่ายจัดการ
ต่อ 101, 109, 112, 119, 121, 128, 204
สหกรณ์เขตเพลินจิต โทร. 02-256-3456, 02-252-8584,
เงินฝาก
ต่อ 110, 111
02-252-0766, 02-256-4456
การเงิน
ต่อ 113, 114
ผู้จัดการ
ต่อ 10
เงินกู้สามัญ
ต่อ 106, 107, 201
เงินฝาก
ต่อ 13, 17
เงินกู้พิเศษ
ต่อ 103, 230
การเงิน
ต่อ 11, 12
เร่งรัดและติดตามหนี้ ต่อ 104
เงินกู้
ต่อ 14, 15
ทะเบียนประมวลผล ต่อ 127, 180
รถบริการเคลื่อนที่ โทร. 094-428-8972
ธุรการ
ต่อ 108,120
เว็บไซต์
www.meacoop.com
กฎหมาย
ต่อ 129
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รายงานผลการด�ำเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด
ประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2560
แหล่งที่มาของทุนด�ำเนินงาน
1. เงินรับฝาก
2. หนี้สินอื่น ๆ
3. ทุนเรือนหุ้น
4. ทุนส�ำรอง
5. ทุนสะสมอื่น ๆ
6. ก�ำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร
รวมทั้งสิ้น

31 กรกฎาคม 2560
18,274,604,971.68
400,021,875.06
7,999,531,050.00
962,397,789.52
190,308,512.88
256,209,129.92
28,083,073,329.06

30 มิถุนายน 2560
18,208,795,380.25
398,957,864.14
7,986,864,260.00
962,397,789.52
191,245,962.44
222,108,799.48
27,970,370,055.83

แหล่งที่ใช้ไปของทุนด�ำเนินงาน
1. เงินสดในมือ
2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ตราสารอื่น ๆ
3. เงินฝากธนาคาร, สหกรณ์อื่น, ชุมนุมสหกรณ์
4. เงินกู้ฉุกเฉิน/ATM (21)
5. เงินกู้ฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน (22)
6. เงินกู้ฉุกเฉิน/ATM (23)
7. เงินกู้ฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน (24)
8. เงินกู้สามัญ
9. เงินกู้สามัญโครงการถนนสีขาว
10. เงินกู้โครงการเพื่อปลดหนี้
11. เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
12. เงินกู้พิเศษ
13. เงินกู้พิเศษโครงการถนนสีขาว
14. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/1
15. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/2
16. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/3
17. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/4
18. เงินกู้โครงการช่วยเหลือน�้ำท่วม
19. เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน/06
20. ลูกหนี้หน่วย (เงินที่ยังไม่เข้า)
21. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ
22. สินทรัพย์อื่น ๆ
23. ลูกหนี้พ้นจากสมาชิกภาพ
24. ลูกหนี้อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

2,480,400.00
6,939,964,451.12
1,835,577,644.73
30,295,434.30
165,137,057.11
264,684,274.99
1,120,092,142.43
4,185,339,772.69
2,048,313,403.15
463,292,514.91
2,003,354,780.64
5,455,132,001.97
127,826,095.18
635,478.72
100,783.48
9,721,540.75
1,510,204,729.93
120,127,867.29
435,846,558.16
240,023,934.27
570,000,000.00
16,342,047.78
75,347,558.45
463,232,857.01
28,083,073,329.06

1,980,400.00
6,739,802,023.64
1,897,526,781.09
30,783,541.46
166,453,286.81
265,543,988.59
1,111,993,027.24
4,175,951,484.04
2,098,764,117.41
469,852,559.94
2,020,945,858.72
5,445,415,136.06
128,493,707.53
853,914.55
103,260.22
10,315,444.88
1,525,066,863.68
121,235,310.55
402,271,619.33
241,207,142.82
570,000,000.00
15,327,458.89
66,238,012.42
464,245,115.96
27,970,370,055.83

725,523,139.55
469,314,009.63
256,209,129.92

631,132,782.10
409,023,982.62
222,108,799.48

รายได้-ค่าใช้จ่าย
1. รายได้
2. ค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ยอดสมาชิก ณ เดือนกรกฎาคม 2560
ยอดสมาชิก ณ เดือนมิถุนายน 2560
24
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ชาย
8,818
8,831

หญิง
3,159
3,157

รวม
11,977
11,988

ภาพกิจกรรมสัมมนา

วันที่ 26 - 28 ก.ค. 60 ณ รีเจ้นท์ ชะอำ� บีช รีสอร์ท
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ภาพกิจกรรมสัมมนา

วันที่ 26 - 28 ก.ค. 60 ณ รีเจ้นท์ ชะอำ� บีช รีสอร์ท
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำ�ปี 2560
การไฟฟ้านครหลวง
รผง.

รผอ.

นางชุลี ศุภวรรธนะกุล

นางเรวดี สุทธินุ่น

รผป.

รผธ.

นายวีรพันธุ์ รุ่งพันธุ์

นายอ�ำนาจ วีนะสกุลชัย

นางอรพร จรัญเวโรจน์ศิริ

ฝ่ายแผนกลยุทธ์

นางสมฤทัย สีดอกบวบ

นายศุภยศ แสงอรุณ

ฝ่ายบัญชี

นายบุญผ่อง ก้านทอง

ฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้าและงานวิศวกรรมโยธา

นายธราพงษ์ เครืองาม

น.ส.สุณี เลิศอุดมมงคล
ฝ่ายการตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางพิณวิภา หลายสิน

รผส.

นางวิไลวรรณ ฝาสันเทียะ

ฝ่ายกฎหมาย

นางศิริพร อ�ำไพโรจนวงศ์

นายพิชิต เรืองสกุล

ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า

นางจินตนา ธูปแก้ว

นายสมชาย นวลศรี
มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำ�ปี 2560
ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

ฝ่ายฝึกอบรม

น.ส.มาลินี บุญญวิฑิต

นางเสาวคนธ์ วีระขจร

นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะรัตน์

ฝ่ายธุรกิจขนส่ง
และผลิตภัณฑ์

ฝ่ายวางแผนและ
บริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนาระบบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุรัตน์ จันทรศิริ

น.ส.จ�ำนงค์นุช เมฆนิล

น.ส.กรุณา พูนผลกุล

ฝ่ายบริหารโครงการ

นายประพันธ์ เวียงตาลจันทรา

ฝ่ายพัฒนาระบบ
งานประยุกต์

ฝ่ายจัดหา

นางขวัญเรือน ท้วมแก้ว

นายวิทวัฒน์ แก้วจีน

นายอรุณ เรืองประทีปแสง

ฝ่ายพัสดุ

นายอรรถพล อนรรฆมณี
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นางมาลี อับดุลฟาก๊ะ
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น.ส.ภาวดี มีมาลัย

นายเฉลิม สีสังข์

นายปราโมทย์ ลิ้มทองเจริญ

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำ�ปี 2560
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นายวิชัย รงวิศิษฎ์

นายธงสิทธิ์ ผลัดธุระ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

นางวิยะดา อ่อนพลุ้ย

นายสมชาย อุทัยวงศ์ศักดิ์

นางเปมิกา ชาตะวราหะ

ฝ่ายการแพทย์

นายธงชัย สมบุญกิจ

นางทุเรียน วิสุทธาธรรม

นางจิตรลดา อินทร์ชู

ร.ต.อ.หญิง สุธาทิพ ธรรมโชติ

ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน

นางศิริรัตน์ ค�ำจวง

นางจันทริกา เหลืองอ่อน

นายสุกิจ ต่ายเทศ

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำ�ปี 2560
ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน

นางวันเพ็ญ ด้วงปั้น

นายนิกูล ละเอียดอ่อน

นางสุนันทา สุขใย

นายอุกฤษฏ์ อินทร์เอี่ยม

ฝ่ายบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

นางจินดารัตน์ เตชะรักษ์พงษ์

นายชิน ธรรมโชติ

นายรุ่งเรือง เกิดคล้าย

นายประกอบ ยิ้มหลั่งทรัพย์

นายชูชีพ แย้มประยงค์

นายซัน เด่นตรี

นายศิลป์ สพานรัตน์

นายธงชัย รัตนมณี

นายอ�ำนาจ ทับแก้วยอด

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

ว่าที่ ร้อยตรี ชรินทร์ ครุตเนตร นายสุกฤษฏิ์ ศรีทองเอี่ยม

นายสันติ อุบลบาน
30

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

นายมานะ ชื่นชอบ

นายชนะชัย บุญตัน

นายเอี่ยม รักกิจ

นายกึ่งสาท ไชโย

นายส�ำรวย แจ่มนาม

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำ�ปี 2560
ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครือ่ งมือกล

นายนิสัย เหลือบุญชู

นางจริยา รพีพัฒน์

นายสมชาย ฉัตรทอง

นายธรรมนูญ ศรีสัททา

นายยงยศ ภูริพงษ์ชัย

นายไสว ถาวรนารถ

นายสนั่น นามชุ่ม

นายธงชัย วิเชียรศิลป์

ฝ่ายก่อสร้าง

นายสุทิน ศิลปพันธุ์

นายค�ำรณ ข�ำนวล

นายสมศักดิ์ ศิริวงษ์

นายสมหวัง หวังปัญญา

นายปรีชา โรจนรุ่งเรืองพร

นายสุมนัส สร้อยสังวาลย์

นายประไพ สันติวงษ์

นายอณุทา ธนาดิษย์สกุล

นายแสวง บุญมีรัตน์

นายวัชระพงษ์ สุบรรณพงษ์

สิบตรี สมชาย บัวสุข

นายการุณ ถาวรส�ำเร็จกิจ

นายบุญเลิศ ใจมั่น

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำ�ปี 2560
ฝ่ายอุปกรณ์งานจ�ำหน่าย

นายจารุ รอดค�ำแหง

นายสมชาย เพชรชู

นายนิพนธ์ อ่อนนุ่ม

นายเฉลิมชัย เข็มเล็ก

นายณรงค์ มีประหยัด

นายสมศักดิ์ นกพัฒน์

นายโกวิทย์ รักษาทรัพย์

นายสุเทพ จีนสิน

นายพงษ์เกษม เชาวมัย

นางสุพัฒนา ศิริศักดิ์

ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า

นายทรงชัย เมืองเผือก

นายจ�ำรัส ชวดสุวรรณ
34

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

นายวิโรจน์ ฉลาดสุนทรวาที

นายวัลลภ เหมะจุฑา

นายวิโรจน์ บรรจงขยาย

นายสนั่น เจริญนาม

นายสวง ฤากิจ

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำ�ปี 2560
ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า

นายบุญเนียม ตาดอุไร

นายอนัณต์นพ เตรียมพล

นายอธิวัต ศรีบัวเอี่ยม

นายนนทศักดิ์ ปลื้มถนอม

นายสมาน แช่มเฉย

นายชาญ ปัดชาพงษ์

นายสมชาย เจียมสมบูรณ์

การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ

นางมณีรัตน์ แสงนาค

นายสุชาติ ฉิมกลิ่น

นายวรวุฒิ โชติไสว

นางสุวรรณี สายทอง

นายประเสริฐ ขอนแก้ว

นายสนอง ข�ำมีศักดิ์

นางหทัยภัท สพสมัย

นายฉัตร ปรางค์มณี

การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย

นายสุระ เรืองศรี

นายสมพงษ์ พิกุลทอง

นายฐิติกร จตุรงควาณิช

นายปรีชา เดชชัยศรี

นายสมลักษณ์ เอี่ยมอ�่ำ
มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำ�ปี 2560
การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา

นางกุลวดี จิตเจนการ

นายปรีชา แสงสุวรรณ์

นายมานิต พานิช

นายไพฑูรย์ ประเสริฐสิงห์

นายเรืองศักดิ์ อ�ำมาตย์กุล

นายอนุศักดิ์ คล�้ำฉิม

นายเฉลิมพล ภีระคัม

นายไพฑูรย์ สุขสมัย

การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน

นายสัจจา ศรีน้อย

นายวินัย ทองชู

นายภาณุพงศ์ สระภู

นายจรินทร์ ทับทิม

นายปฐม มัทธกุลพร

นายเพิ่มศักดิ์ บุญประเสริฐ

นายธวัชชัย กลิ่นหมื่นไวย

นางทัศนีย์ รักเอี่ยม

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน

นายอ�ำนาจ อิ่มโอษฐ์
36

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

นายละม้าย แสงอรุณ

นายสมชาย ขลิบสุวรรณ

นายสุนทร รุ่งแสงศรี

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำ�ปี 2560
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน

นายอ�ำนวย พีระชัยรัตน์

นายสุรศักดิ์ อิ่มพร้อม

นายสมเจตน์ โสภาวงศ์

การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าว

นายสมชาย แก้วรัตนากร

นายวิรัตน์ กุ่งแก้ว

นางยลวดี สลัดทุกข์

น.ส.ปฏิมา ธูปพลทัพ

นางณัฐริณีย์ สิงหเรศร์

การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี

นายสุทัศน์ หาญพยัคฆ์

นายสมชาย คล้ายแจ้ง

นายสวิง กลิ่นกลาง

นายปัญญา รอดเครือมิตร

นายไพบูลย์ คล้ายทองค�ำ

น.ส.จุฑารัตน์ วงษ์สุวรรณ

นายนิยม ระงับภัย

นายอ�ำนาจ สกุลสถาปัตย์

นายวินัย อดิศักดิ์

นางปัญญา สิ้มศรีสุข

นายณกรณ์ เนียมข�ำ
มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำ�ปี 2560
การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ

นายเดชา คงคีรี

นายปรีชา อินทรา

นายวัธนะ แสงเทศ

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน

นางสุวรรณี สังข์แก้ว

นายสมศักดิ์ อาวามี

นายสิทธิสาร ทรัพย์ดาว

นายวิโรจน์ รัตนรังษี

นายมานิตย์ แสนเกษม

นางอรกช วิวัฒนศุภจิต

การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี

นายสุรชาติ เกตุเอี่ยม

นางประภาศรี อุธากรณ์

นางสมรพันธ์ ศรีทองวัฒน์
38

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

นายแสวง แจ่มเหมือน

นางรุ่งอรุณ สหะศักดิ์มนตรี

นายอุทัย ธินะธง

นายภัทรบูรณ์ บุญญวัฒน์

นางจันทร์เฉิด จิวกร

นายอโณทัย ณ ระนอง

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำ�ปี 2560
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง

นายทรงธรรม วัฒนสกุล

นายบุญเลี้ยง รื่นอ้น

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่

นายพนัส ศรีเกตุ

นางสิริณัฎฐ์ วินิจณิธิชา

นายจรูญ ปิ่นแก้ว

นายบุญรอด ปิติควร

นายชัยยศ ดวงดุษดี

นายวิรัช แสงแก้ว

นายวิรัช แก้วนภา

นายไชยวัชร บงกชเดชากร

นายแสนทอง เรืองงาม

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ

นายประชา ดวงนภา

นายพิศิษฐ์ พูลสุวรรณ

นายธรรมนูญ ศรีเพ่ง

นายธงชัย เชยชม

นายสิทธิพล ติณวัฒน์

การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ

นายผาเวียง ชูบาล

นายสรนันท์ สินวิชัย
มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำ�ปี 2560
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี

นายสมภพ เงินพจน์

นายสาย เกิดแสง

นายส�ำเนียง นันทวัฒน์

นายวิเชียร โอฬารจารุชิต

นายสมทรง นกเทศ

การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี

จ่าเอก สุรัตน์ เอกสุทธิ์

นายบุญปลูก หอมเกษร

นายสิทธิพร มีเสถียร

นายสัมพันธ์ แหนผัน

การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง

นายมนตรี เกิดพุ่ม

นายสุเทพ ปั้นส�ำรอง

นางสุภา เหล็กเพ็ชร

นายสุชาติ ชื่นอารมณ์

การไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศ

40

น.ส.กีรดา ทองรามัญ

นายประจบ ขวัญสุวรรณ

นายสุชาติ ทรัพย์ประสาน

นายพนม วิไลเนตร

นางวีณา พันธ์เจริญกิจ

นายประสงค์ ฉุยกรม

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

การกู้เงิน, การค�้ำประกัน
โดย นายสุดตา นรสาร

การตามติดตามหนีข้ อง
สหกรณ์ออมทรัพย์

เรียนพี่น้องสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด ที่เคารพ ข่าว สอฟ. ฉบับนี้ ผู้เขียน
ขอน�ำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับเงินทุนด�ำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ และการบริหารจัดการเงินทุนดังกล่าว พร้อมกับจะน�ำเสนอเกีย่ วกับ
การกูเ้ งิน การค�ำ้ ประกัน และการติดตามหนี้ จากผูก้ ู้ และผูค้ ำ�้ ประกัน หรือจากหลักทรัพย์ทจี่ ดจ�ำนองไว้เป็นประกันเงินกู้ โดยจะลงไป
ในรายละเอียดที่ การกู้เงิน การค�้ำประกัน การรับภาระหนี้แทนของผู้ค�้ำประกัน และกระบวนการติดตามหนี้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ทกุ ทีท่ กุ แห่ง รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์อันส�ำคัญอันดับแรก คือส่งเสริมให้ผู้เป็นสมาชิกได้รู้จักการออมทรัพย์โดยการถือหุ้น
และการฝากเงิน ส่วนการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกโดยให้กู้ยืมเงินตามความจ�ำเป็นนั้น เป็นวัตถุประสงค์อันดับรองลงมา
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด ณ ปัจจุบนั (31 กรกฎาคม 2560) มีเงินทุนด�ำเนินการ
จ�ำนวน 28,083 ล้านบาท เงินทุนด�ำเนินการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มาจากแหล่งเงินสองแหล่งใหญ่ คือได้มาจากเงินฝากของ
สมาชิก และ ครอบครัวสมาชิก คือ บิดา มารดา คูส่ มรส และบุตร (ทีเ่ ป็นสมาชิกสมทบ) จ�ำนวน 17,879 ล้านบาท และได้มาจาก เงินหุน้
ของสมาชิกจ�ำนวน 7,999 ล้านบาท ที่เหลือได้มาจากเงินทุนส�ำรองที่สะสมไว้จ�ำนวน 962 ล้านบาท และได้มาจากการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อื่น เพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องตามความจ�ำเป็นจ�ำนวน 395 ล้านบาท
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด ณ ปัจจุบนั มีสมาชิกจ�ำนวน 11,977 คน สมาชิกสมทบ
(บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก) จ�ำนวน 2,931 คน
ในจ�ำนวนสมาชิก 11,977 คนนี้ ได้กู้เงินจากสหกรณ์ จ�ำนวน 7,682 คน เป็นเงินจ�ำนวน 17,940 ล้านบาท โดยเฉลี่ยจะกู้เงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์คนละ 2.34 ล้านบาท
สินเชื่อ หรือผลิตภัณฑ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ก�ำหนดออกมาเพื่อให้สมาชิกเข้าถึงเงินกู้ ก็คือ เงินกู้ประเภทพิเศษจ�ำนวนวงเงินกู้
ณ ปัจจุบันสมาชิกกู้ได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท การกู้เงินประเภทสามัญ กู้ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท และการกู้เงินประเภทฉุกเฉิน สมาชิกกู้ได้
ไม่เกิน 5 แสนบาท การกู้เงินประเภทพิเศษ ใช้หลักทรัพย์ คือที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจดจ�ำนองเป็นประกัน ส่วนการกู้เงิน
ประเภทสามัญ และ การกู้เงินประเภทฉุกเฉิน ใช้บุคคล คือสมาชิกด้วยกันเป็นผู้ค�้ำประกัน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึงปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด ได้ ก�ำหนดออก
สินเชื่อ หรือโครงการเงินกู้เฉพาะกิจ จ�ำนวน 5 โครงการ กล่าวคือ 1) การกู้เงินประเภทสามัญ (โครงการถนนสีขาว) วงเงินกู้ไม่เกิน
2 ล้านบาท 2) โครงการสินเชือ่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก วงเงินกูไ้ ม่เกิน 3 แสนบาท 3) โครงการสินเชือ่ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ
วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท 4) โครงการเงินกู้เพื่อปลดหนี้ให้แก่สมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน 9 แสนบาท 5) โครงการเงินกู้ฟื้นฟู เยียวยา
แก้ปัญหาวิกฤตน�้ำท่วมวงเงินกู้ไม่เกิน 1 แสนบาท สินเชื่อทั้ง 5 โครงการนี้สมาชิก
ด้วยกันเป็นผู้ค�้ำประกัน
หากสมาชิกมีก�ำลังผ่อนช�ำระหนี้ได้ และมีความประสงค์จะกู้เงินเต็มวงเงินกู้
ทุกโครงการ ก็จะสามารถกู้ได้เป็นเงินจ�ำนวนถึง 11 ล้าน 8 แสนบาท
ด้วยหลักการ เหตุผล ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ แล้ว การทีใ่ ห้สมาชิก
กู ้ ยื ม เงิ น ก็ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สมาชิ ก หรื อ ครอบครั ว สมาชิ ก
ตามความจ�ำเป็น และการกูเ้ งิน การอนุมตั เิ งินกู้ ควรเป็นจ�ำนวนเงินทีพ่ อดี พอเหมาะกับ
ก�ำลังการผ่อนส่งงวดช�ำระหนี้ของผู้กู้ พร้อมกันนี้ ภายหลังจากการหักช�ำระหนี้แล้ว
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ควรต้องให้ผกู้ มู้ เี งินเหลือพอใช้ในชีวติ ประจ�ำวันในช่วงระยะเวลางวดช�ำระหนี้ ด้วย และเพือ่ ไม่ให้เป็นภาระแก่ผคู้ ำ�้ ประกัน และสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินคดีทางศาล ซึ่งจะส่งผลถึงการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สหกรณ์ออมทรัพย์จึงควรต้องก�ำหนดไว้เป็นหลักการ ส�ำคัญอย่างยิ่งคือ ผู้กู้ต้องผ่อนช�ำระหนี้ให้หมดภายในวันเกษียณอายุ
พร้อมกับท�ำให้เกิดผลได้จริง ในทางปฏิบตั ิ ก็จะไม่กระทบกับผูค้ ำ�้ ประกันในการต้องมารับภาระแทนผูก้ ู้ อันจะส่งผลในการลดค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินคดี และลดจ�ำนวนเงินตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลงได้ด้วย ท�ำให้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นได้
การตัง้ จ�ำนวนเงินเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญนี้ จะน�ำไปหักจากรายได้ เมือ่ สิน้ ปีทางบัญชี จ�ำนวนเงินเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญมาก จ�ำนวนเงิน
รายได้ประจ�ำปีจะถูกหักมาก รายได้ประจ�ำปีหรือก�ำไรจะน้อย จ�ำนวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจะน้อย ตามไปด้วย
กระบวนการติดตามหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์เมื่อผู้กู้ไม่ช�ำระหนี้ให้สหกรณ์ แยกเป็นสองกรณี กล่าวคือ 1) กรณีสัญญา
ที่มีบุคคลค�้ำประกัน 2) สัญญาที่มีที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจดจ�ำนองเป็นประกัน
เมือ่ ผูก้ ผู้ ดิ นัดช�ำระหนีต้ ามสัญญาทีม่ บี คุ คลเป็นผูค้ ำ�้ ประกัน สหกรณ์ออมทรัพย์จะแจ้งให้ผกู้ ชู้ ำ� ระหนี้ พร้อมกับแจ้งให้ผคู้ ำ�้ ประกัน
รับทราบว่าผู้กู้ผิดนัดช�ำระหนี้ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่แจ้งผู้กู้ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย หากผู้กู้ยังเพิกเฉย ขั้นตอนต่อไป
ภาระการช�ำระหนี้แทนผู้กู้ก็จะตกแก่ผู้ค้�ำประกัน และกองทุนช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน จากนั้นสหกรณ์จะฟ้องคดีกับผู้กู้และผู้ค�้ำประกัน
ที่เรียกเก็บภาระแทนไม่ได้ต่อไป
กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้ำประกันรับช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน เป็นจ�ำนวนร้อยละเท่าไหร่ของมูลหนี้ ขึ้นอยู่กับสัญญากู้ และสัญญา
ค�้ำประกันแต่ละสัญญา ที่ก�ำหนดไว้ บางสัญญารับช่วยเหลือได้ถึงร้อยละ 60 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 เป็นภาระแทนของผู้ค�้ำประกัน
หากมีผู้ค�้ำประกันหลายคนในแต่ละสัญญา ก็เฉลี่ยโดยการหารแบ่งรับภาระแทนเท่า ๆ กัน (เฉพาะผู้ค�้ำประกันที่เรียกเก็บได้ในชั้นต้น)
ยกตัวอย่าง เช่น มีมูลหนี้ อยู่ 100 บาท กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้ำประกันเข้ามาช่วยเหลือโดย รับภาระแทน 60 บาท ผู้ค�้ำประกัน
รับภาระแทน 40 บาท หากมีผคู้ ำ�้ ประกันหลายคน เฉลีย่ หารโดย แบ่งรับภาระแทนคนละเท่า ๆ กัน เช่น มีผคู้ ำ�้ ประกัน 4 คน ก็รบั ภาระแทน
คนละ 10 บาท
ขณะเดียวกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ก็จะตั้งเรื่องเพื่อฟ้องคดีกับผู้กู้และผู้ค�้ำประกันที่เรียกเก็บภาระแทนไม่ได้ อันเนื่องจาก
ได้พ้นจากการเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวงไปแล้วแต่ไม่ช�ำระหนี้ เมื่อศาลพิพากษาให้จ�ำเลยช�ำระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ก็จะ
ด�ำเนินการเข้าสู่กระบวนการสืบทรัพย์ ทั้งผู้กู้และผู้ค�้ำประกันที่เป็นจ�ำเลย หากสืบแล้วพบเจอทรัพย์ ก็จะยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาด
น�ำเงินที่ได้จากการทอดตลาดน�ำมาช�ำระหนี้ให้สหกรณ์ และคืนผู้ค�้ำประกันในส่วนที่ผู้ค�้ำประกันรับภาระแทนไปก่อนแล้ว ส่วนจ�ำเลย
ที่เป็นผู้ค�้ำประกันที่ยังท�ำงานและมีรายได้เป็นรายเดือน ก็จะถูกอายัดเงินเดือนเพื่อน�ำไปช�ำระหนี้สหกรณ์เช่นเดียวกัน
ส่วนหลักทรัพย์ของผู้กู้ คือที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จดจ�ำนองไว้กับสหกรณ์ เมื่อศาลมีค�ำพิพากษาแล้วก็จะถูก
ตั้งเรื่องขายทอดตลาดเพื่อน�ำเงินที่ได้จากขายทอดตลาดไปช�ำระหนี้ให้สหกรณ์เช่นกัน
กรณีผู้ค�้ำประกันที่สหกรณ์เรียกเก็บภาระแทนได้ในชั้นต้นก่อนฟ้องศาล จะได้รับประโยชน์จากการน�ำกองทุนช่วยเหลือ
ผู้ค�้ำประกันมารับภาระแทนโดยทันทีตามจ�ำนวนร้อยละในแต่ละสัญญาที่กล่าวแล้วข้างต้น ส่วนจ�ำนวนหนี้ที่เหลือสหกรณ์จะท�ำการ
หารเฉลี่ยรับภาระแทนตามจ�ำนวนผู้ค�้ำประกันคนละเท่า ๆ กันดังที่ได้กล่าวแล้ว
ส่วนผูค้ ำ�้ ประกันทีถ่ กู ฟ้องศาลจะขาดประโยชน์ในส่วนนี้ กล่าวคือ ศาลจะพิพากษาให้รบั ผิดทัง้ จ�ำนวนหนีใ้ นสัญญา และจะต้อง
รับผิด เป็นดอกเบีย้ ร้อยละ 5.25 ต่อปี (ประกาศอัตราดอกเบีย้ ปัจจุบนั ) ของต้นเงินดังกล่าว จนกว่าจะช�ำระเสร็จแก่สหกรณ์ การยินยอม
ให้หักภาระแทนตามที่สหกรณ์แจ้งหักเก็บจึงเป็นประโยชน์มากกว่า
ส่วนสัญญาทีม่ ที ดี่ นิ หรือทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีจ่ ดจ�ำนองเป็นประกัน เมือ่ ผูก้ ผู้ ดิ นัดช�ำระหนี้ สหกรณ์กจ็ ะแจ้งให้ผกู้ ชู้ ำ� ระหนี้
หากผู้กู้เพิกเฉย ก็จะตั้งเรื่องฟ้องศาลเช่นเดียวกัน
ในท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนขอเรียนชี้แจ้งว่า การติดตามหนี้เป็นกระบวนการปลายเหตุของการแก้ปัญหาเท่านั้น ส่วนต้นเหตุที่ท�ำให้
ผู้ค�้ำประกันต้องมารับภาระแทน ท�ำให้ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�ำนวนเงินที่มาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้
ที่เพิ่มมากขึ้น ก็คือการปล่อยเงินกู้ และการกู้เงินของผู้กู้เป็นจ�ำนวนเงินที่มากเกินกว่าก�ำลังผ่อนช�ำระหนี้ และการผ่อนช�ำระหนี้ไม่หมด
ในวันเกษียณอายุของผู้กู้ นี่คือต้นเหตุอันแท้จริง และที่ส�ำคัญอันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือความรับผิดชอบของผู้กู้ท่ีต้องรับผิดชอบ
ในหนี้สินที่ตัวเองก่อขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันเป็นประการส�ำคัญอย่างยิ่ง แต่ผู้กู้บางคนบางกลุ่มกลับไม่แสดงความรับผิดชอบจึงท�ำให้
เกิดปัญหาขึ้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด
รายละเอียดที่อยู่สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2560
ล�ำดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
1.
1333 นายประจบ ขวัญสุวรรณ
2.
1714 นายสุเทพ จีนสิน
3.
1782 นายเพิ่มศักดิ์ บุญประเสริฐ
4.
1834 นายมานิตย์ แสนเกษม
5.
1865 นายจ�ำรัส ชวดสุวรรณ
6.
1955 นายวิเชียร โอฬารจารุชติ
7.
1998 นายปรีชา อินทรา
8.
2048 นายสมชาย ขลิบสุวรรณ
9.
2089 นายไชยวัชร บงกชเดชากร
10.
2145 นางทัศนีย์ รักเอี่ยม
11.
2250 นายไสว ถาวรนารถ
12.
2355 นายซัน เด่นตรี
13.
2535 นายสวง ฤากิจ
14.
2536 นายประกอบ ยิ้มหลั่งทรัพย์
15.
2561 นายอณุทา ธนาดิษย์สกุล
16.
2646 นายค�ำรณ ข�ำนวล
17.
2696 นายไพบูลย์ คล้ายทองค�ำ
18.
2700 นางณัฐริณีย์ สิงหเรศร์
19.
2747 นายปัญญา รอดเครือมิตร
20.
2776 นางสาวปฏิมา ธูปพลทัพ
21.
2784 นายณกรณ์ เนียมข�ำ
22.
2868 นายสมหวัง หวังปัญญา
23.
3048 นางวิยะดา อ่อนพลุ้ย
24.
3057 นายสมาน แช่มเฉย
25.
3202 นายอ�ำนาจ ทับแก้วยอด
26.
3367 นายสุชาติ ชื่นอารมณ์
27.
3398 นายวิรัช แก้วนภา
28.
3428 นายเฉลิมพล ภีระคัม
29.
3462 นายชาญ ปัดชาพงษ์
30.
3493 นายสุชาติ ทรัพย์ประสาน
31.
3530 นายสมพงษ์ พิกุลทอง
32.
3573 นายวัธนะ แสงเทศ
33.
3603 นายพิชิต เรืองสกุล
34.
3668 นางสมฤทัย สีดอกบวบ
35.
3690 นายอุทัย ธินะธง
36.
3712 นายสิทธิพล ติณวัฒน์
37.
3715 นายวินัย ทองชู
38.
3723 นายวิโรจน์ บรรจงขยาย
39.
3788 นายพงษ์เกษม เชาวมัย
40.
3850 นายกึ่งสาท ไชโย
41.
3889 นายละม้าย แสงอรุณ
42.
3910 สิบตรี สมชาย บัวสุข
43.
3916 นายแสวง บุญมีรัตน์
44.
3939 นายไพฑูรย์ ประเสริฐสิงห์
45.
3975 นายชิน ธรรมโชติ

ที่อยู่
51 ซ.ลาดพร้าว 41 ต.จันทรเกษม อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
45/8 ม.3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
30/4 ม.6 ต.บางมะเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
12/78 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160
39 ม.1 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
5/332 ม.6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
26/25 ม.1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
657/1 ม.- ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 101 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
92/66 ม.9 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ซ.ม.ชลกานต์ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
933/168 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
369 ถ.เจริญนคร 55 ต.บางล�ำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600
10 ถ.ราษฎร์บูรณะ ซ.ราษฎร์อุทิศ 2/2 ต.แสนแสบ อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
46/713 ม.5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
3494/2 ถ.ลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
46 ถ.เสรีไทย 38 แยก 2 ต.รามอินทรา อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
96/13 ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
45/69 หมู่บ้านเปรมประชา พรีเมียร์ ม.1 ถ.บางปะอิน - ไทรน้อย ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
95/18 ม.6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
3/232 ถ.ประชาราษฎร์ ซ.ส.เกียรติชัย 1 ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
20 ถ.เทอดไท ซ.เทอดไท 59 แยก 8 ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160
49/545 ม.4 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย 39 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240
252/1 ม.2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
1/3 ม.7 ถ.เพชรเกษม 48 ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160
21 ม.6 ต.ล�ำผักชี อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530
41/31 ม.7 ถ.ชัยพฤกษ์ ซ.อยู่เย็น 2 ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170
103/33 ม.14 ถ.สุขสวัสดิ์ 70 ซ.โรงนุ่น ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
2/83 ม.6 ถ.- ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
75 ถ.ร่มเกล้า ซ.ร่มเกล้า ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520
69/217 ม.2 ถ.สุขุมวิท ซ.เทศบาลบางปู 58 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
9 ซ.เทอดไท 2 ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
25 ซ.รามอินทรา 8 แยก 22-1 ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
34/16 ม.3 ซ.แสงเพชร ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
101/111 ม.4 ถ.เตชะวณิชย์ ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800
26/97 ม.7 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240
71/21 ถ.ริมคลองสามเสน ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400
487/3 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140
2508/249 ถ.ดินแดง ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400
9/3 ม.5 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
451/147 ถ.สุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 11 ต.แสนแสบ อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
73/171 ม.10 ถ.สุวินทวงศ์ ซ.ศิริวัง ต.ล�ำผักชี อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530
126 ม.4 ซ.นนทบุรี 24/3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
90/65 ม.6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
64 ม.13 ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170
มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด
รายละเอียดที่อยู่สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2560 (ต่อ)
ล�ำดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
46.
3982 นายสมลักษณ์ เอี่ยมอ�่ำ
74/12 ต.ลาดพร้าว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
47.
3986 นายสาย เกิดแสง
237 ม.1 ต.ขุมทอง อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520
48.
4012 นางขวัญเรือน ท้วมแก้ว
39/523 ม.1 ต.แสมด�ำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
49.
4042 นายสมศักดิ์ นกพัฒน์
153/2 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.วัดสน 1 ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140
50.
4109 นางจันทริกา เหลืองอ่อน
15/1 ม.4 ถ.เพชรเกษม ซ.69 ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
51.
4185 นายผาเวียง ชูบาล
710/32 ม.5 ถ.สุขุมวิท ซ.ยัวซ่า ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
52.
4207 นางสาวกีรดา ทองรามัญ
64/547 ม.1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
53.
4239 นายปรีชา เดชชัยศรี
112/1 ม.7 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
54.
4244 นายสมชาย ฉัตรทอง
17/206 ม.4 ถ.เอกชัย - บางบอน ซ.เอกชัย 34 แยก 6 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150
55.
4246 นายอ�ำนวย พีระชัยรัตน์
134/8 ม.4 ซ.พหลโยธิน 62 ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
56.
4247 นายแสวง แจ่มเหมือน
61/1 ม.2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
57.
4292 นายสมภพ เงินพจน์
55/225 ม.5 รามค�ำแหง 154 ต.สะพานสูง กทม. 02-7695340 02-7
58.
4300 นายจารุ รอดค�ำแหง
257 ถ.ดาวข่าง ต.แขวงวชิรพยาบาล อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170
59.
4304 นายอธิวัต ศรีบัวเอี่ยม
236/55 ม.5 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
60.
4318 นายสุมนัส สร้อยสังวาลย์
32 ถ.พุทธบูชา ซ.พุทธบูชา 49 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140
61.
4348 นายอุกฤษฎ์ อินทร์เอี่ยม
33/1525 ม.8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี02-2205200
62.
4354 นายสมศักดิ์ อาวามี
50 ซ.ประชาอุทิศ 69 แยก 22 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140
63.
4402 นายสัจจา ศรีน้อย
46/308 ม.2 ซ.บางเตย ต.บางเตย อ.สามโคก ปทุมธานี
64.
4423 นายเฉลิมชัย เข็มเล็ก
389 ถ.วงศ์สว่าง ซ.วงศ์สว่าง 4 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800
65.
4424 นายณรงค์ มีประหยัด
126/64 ถ.เพชรเกษม ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160
66.
4427 นายมนตรี เกิดพุ่ม
69/47 ม.6 ต.ล�ำลูกกา อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
67.
4441 นายวัชระพงษ์ สุบรรณพงษ์
511/107 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย กทม. 02-4111730,02
68.
4463 นายอโณทัย ณ ระนอง
211/245 ม.9 ถ.ติวานนท์ ซ.ติวานนท์ 22 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
69.
4499 นางสุภา เหล็กเพ็ชร
70/24 ม.4 ถ.พระยาสุเรนทร์ 8 ต.บางชัน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510
70.
4547 นางวันเพ็ญ ด้วงปั้น
472 ถ.เทศบาลสาย 1 ซ.วัดบุบผาราม ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
71.
4554 นายนนทศักดิ์ ปลื้มถนอม
52/13 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
72.
4562 นางพิณวิภา หลายสิน
139/3 ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา กทม 02-2563137
73.
4571 นายส�ำเนียง นันทวัฒน์
5/332ม.6 ต.บางเมือง อ.เมือง สป 02-3168001 ต5237
74.
4632 นายสุทัศน์ หาญพยัคฆ์
287/9 ซ.สิทธิชัย ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.บางซื่อ บางซื่อ กทม.
75.
4731 นายธราพงษ์ เคลืองาม
1192 ฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้าและงานวิศวกรรมโยธา ถ.พระราม 4 ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
76.
4757 นายสวิง กลิ่นกลาง
78 ม.4 ถ.บางกรวยจงถนอม ซ.ก�ำนันปิยะ 6 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
77.
4759 นายสุชาติ ฉิมกลิ่น
84/35 ม.8 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
78.
4814 นายวัลลภ เหมะจุฑา
843 ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
79.
4993 นายชูชีพ แย้มประยงค์
50/889 ม.5 ซ.42 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
80.
5064 นายภัทรบูรณ์ บุญญวัฒน์
15/14 ม.4 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
81.
5084 นายประพันธ์ เวียงตาลจันทรา 2/396 ซ.พหลโยธิน 40 ต.เสนานิคม อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
82.
5096 นายธรรมนูญ ศรีสัททา
14/24 ม.3 ถ.เอกชัย ซ.เอกชัย 35/2 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150
83.
5103 นายวิรัช แสงแก้ว
100/78 ม.4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
84.
5137 นายบุญผ่อง ก้านทอง
26/3 ม.6 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
85.
5143 นางสาวจ�ำนงค์นุช เมฆนิล
183 ซ.จรัญฯ 72 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม. 02-4247997,
86.
5153 นายประสงค์ ฉุยกรม
207/47/2 ม.9 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
87.
5265 นางจันทร์เฉิด จิวกร
29/193 ม.2 ถ.ติวานนท์ ซ.เรวดี 52 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
88.
5278 นายเรืองศักดิ์ อ�ำมาตย์กุล
190/4 ถ.ประชาธิปก ซ.วัดหิรัญรูจี ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
89.
5285 นายไพฑูรย์ สุขสมัย
19/317 ม.9 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
90.
5342 นายยงยศ ภูริพงษ์ชัย
77/201 ม.5 ถ.พระราม 2 ซ.บางกระดี่ 1 ต.แสมด�ำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
44

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด
รายละเอียดที่อยู่สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2560 (ต่อ)
ล�ำดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
91.
5355 นายวิรัตน์ กุ่งแก้ว
92.
5385 นายอนุศักดิ์ คล�้ำฉิม
93.
5399 นายส�ำรวย แจ่มนาม
94.
5400 นายภาณุพงศ์ สระภู
95.
5466 นายสุระ เรืองศรี
96.
5544 นางสุวรรณี สังข์แก้ว
97.
5609 นายเอี่ยม รักกิจ
98.
5610 นางวิไลวรรณ ฝาสันเทียะ
99.
5642 นายสุเทพ ปั้นส�ำรอง
100.
5716 นายเดชา คงคีรี
101.
5744 นายบุญปลูก หอมเกษร
102.
5773 นายทรงธรรม วัฒนสกุล
103.
5839 นายศิลป์ สพานรัตน์
104.
5907 นายธงชัย รัตนมณี
105.
5918 นายวรวุฒิ โชติไสว
106.
5932 นายแสนทอง เรืองงาม
107.
5939 นายสุรัตน์ เอกสุทธิ์
108.
5953 นายสุรชาติ เกตุเอี่ยม
109.
5993 นางประภาศรี อุธากรณ์
110.
6050 นายสิทธิสาร ทรัพย์ดาว
111.
6127 นางศิริรัตน์ ค�ำจวง
112.
6181 นายสัมพันธ์ แหนผัน
113.
6219 นายศุภยศ แสงอรุณ
114.
6260 นายจรูญ ปิ่นแก้ว
115.
6347 นายสมชาย อุทัยวงศ์ศักดิ์
116.
6364 นายปรีชา แสงสุวรรณ์
117.
6492 นายมานิต พานิช
118.
6498 นายประเสริฐ ขอนแก้ว
119.
6578 นายสุกฤษฏิ์ ศรีทองเอี่ยม
120.
6587 นายสมชาย เจียมสมบูรณ์
121.
6706 นายธงชัย สมบุญกิจ
122.
6807 นายอ�ำนาจ สกุลสถาปัตย์
123.
6813 นางสาวมาลินี บุญญวิฑิต
124.
6851 นายสุทิน ศิลปพันธุ์
125.
6862 นางอรพร จรัญเวโรจน์ศิริ
126.
6891 นายปรีชา โรจนรุ่งเรืองพร
127.
6911 นายวินัย อดิศักดิ์
128.
7000 นายธรรมนูญ ศรีเพ่ง
129.
7018 นายนิพนธ์ อ่อนนุ่ม
130.
7148 นายจรินทร์ ทับทิม
131.
7195 นายโกวิทย์ รักษาทรัพย์
132.
7292 นายเฉลิม สีสังข์
133.
7328 นายชนะชัย บุญตัน
134.
7341 นายการุณ ถาวรส�ำเร็จกิจ
135.
7399 นายพนม วิไลเนตร

ที่อยู่
1/222 ม.8 ถ.นวมินทร ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230
35 ถ.สุขุมวิท ซ.พึ่งมี 30 ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260
31/5 ม.2 ถ.บางกรวยไรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
98/16 ม.4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
418/22 ถ.รัชดา ซ.ช่องนนทรี 20 ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
19/250 ม.4 ต.แสมด�ำ บางขุนเทียน กทม.
79/30 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
220/870ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
124ม.1 ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง กทม 02-5438404
178/220 ม.6 ถ.ราชวิริยาภรณ์ ซ.สมุทรมาลี 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
350 ม.3 ซ.พรพรหม ถ.รามอินทรา ต.มีนบุรี อ.มีนบรี กทม.
70 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.จรัญฯ 65 แยก 2 ต.บางบ�ำหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
50/925 ม.5 ถ.หนองเพรางาย ซ.44 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
70/198 ม.12 ซ.พิมาน 28 ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170
62/533 ม.4 ซ.วัดลาดปลาดุก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
18/3 ม.6 ถ.บ้านกล้วย ซ.วัดมะสง ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
44/163 ถ.นิมิตรใหม่ ซ.นิมิตรใหม่ 12 ต.ทรายกองดิน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510
32/1 ม.1 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
58/116 ม.1 ถ.บางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
2 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
8/4 ม.3 ถ.ประชาส�ำราญ ต.หนองจอก อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530
79/56 ถ.นิมิตรใหม่ ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
80 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.กาญจนาภิเษก 7/1 ต.คันนายาว อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
36/12 ม.4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ซ.วัดรวก ต.บางศรีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
62/39 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160
1061 ถ.อิสรภาพ ซ.วัดประดิษฐาราม ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
650/1 ถ.เจริญกรุง ซ.เจริญกรุง109 ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120
49/100 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ซ.22 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
99/479 ม.1 ถ.ราชพฤกษ์ ซ.2/1ม.ประดับดาว1-4 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
87/3 ม.13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
977/66 ม.- ถ.สามเสน ซ.วัดจันทร์สโมสร ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 13000
106/203 ม.2 ถ.หมู่บ้านบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
689/19 ซ.วานิช ถ.เจริญกรุง ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
4/66 ม.3 ถ.เพชรเกษม ซ.หมู่บ้านสันติสุข ต.หลังสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
120 ม.11 ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว กทม.
54/50 ม.8 ถ.ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
35/4 ม.2 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
63/92 ม.12 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.โรงโฟม ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
8/10 ม.9 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
319/23 ถ.จรัลสนิทฯ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
54 ซ.เพชรเกษม 28 แยก 23 ต.บางจาก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160
10/8 ม.4 ซ.จรัญ 13 ต.คลองขวาง อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160
7/10 ม.2 ต.แสมด�ำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด
รายละเอียดที่อยู่สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2560 (ต่อ)
ล�ำดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
136.
7407 นางสิริณัฏฐ์ วินิจณิธิชา
137.
7483 นางอรกช วิวัฒนศุภจิต
138.
7507 นายประชา ดวงนภา
139.
7597 นายบุญเลิศ ใจมั่น
140.
7720 นายฉัตร ปรางค์มณี
141.
7799 นางมณีรัตน์ แสงนาค
142.
7838 นางสุนันทา สุขใย
143.
7894 นายมานะ ชื่นชอบ
144.
7955 นายวิโรจน์ รัตนรังษี
145.
7965 นายธวัชชัย กลิ่นหมืน่ ไวย
146.
7996 นายสมชาย เพชรชู
147.
7997 นางจินดารัตน์ เตชะรักษ์พงษ์
148.
8099 นางจิตรลดา อินทร์ชู
149.
8182 นายรุ่งเรือง เกิดคล้าย
150.
8237 นายปฐม มัทธกุลพร
151.
8313 นายทรงชัย เมืองเผือก
152.
8349 นายสันติ อุบลบาน
153.
8394 นายสนั่น นามชุ่ม
154.
8467 นายธงสิทธิ์ ผลัดธุระ
155.
8536 นายสมชาย นวลศรี
156.
8615 นายพนัส ศรีเกตุ
157.
8638 นางสมรพันธ์ ศรีทองวัฒน์
158.
8772 นายสมทรง นกเทศ
159.
8949 นางยลวดี สลัดทุกข์
160.
8967 นายพิศิษฐ์ พูลสุวรรณ
161.
8984 นายธงชัย วิเชียรศิลป์
162.
8990 นายประไพ สันติวงษ์
163.
9075 นางศิริพร อ�ำไพโรจนวงศ์
164.
9257 นางสาวภาวดี มีมาลัย
165.
9274 นายสุนทร รุ่งแสงศรี
166.
9289 นายสมชาย แก้วรัตนากร
167.
9291 นายสนั่น เจริญนาม
168.
9353 นายสุรศักดิ์ อิ่มพร้อม
169.
9550 นางจุฑารัตน์ วงษ์สุวรรณ
170.
9655 นางจินตนา ธูปแก้ว
171.
9915 นายนิยม ระงับภัย
172.
9996 นางสุวรรณี สายทอง
173.
10151 นางจริยา รพีพัฒน์
174.
10172 นายสนอง ข�ำมีศักดิ์
175.
10236 นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะรัตน์
176.
10238 นายปราโมทย์ ลิ้มทองเจริญ
177.
10299 ร.ต.อ.หญิงสุธาทิพ ธรรมโชติ
178.
10574 นายบุญรอด ปิติควร
179.
10611 นางทุเรียน วิสุทธาธรรม
180.
10623 นายสมเจตน์ โสภาวงศ์
46

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

ที่อยู่
92/58 ม.9 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
44/50 ม.1 ถ.พระราม 2 ซ.วัดกก ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
533 ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
323 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ซ.เปรมฤทัย ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
61/76 ถ.สนามบินน�้ำ ซ.ไทยานนท์ 16/2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
174ม.6 ต.บางเดื่อ อ.เมือง ปทุม พ.5307 ,02-5814730
12/3 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ซ.วัดบางอ้อยช้าง ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
49 ถ.เทอดไท ซ.รัชมงคลประสาธน์ 1 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160
72/102 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม กทม
57/62 ม.5 ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170
99/137 ม.16 ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.12 ก ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
70/192 ม.12 ซ.พุทธมณฑลสาย 3 ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170
40/1976ม.1 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี
89/620 ม.3 ถ.สุขาภิบาลบางศรีเมือง ซ.12 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
39/24 ม.3 ซ.อัสสัมชัญ 9 ถ.อัสสัมชัญ ต.บางไผ่ กรุงเทพฯ
38/127 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170
26/1 ม.5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
1/5 ม.6 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
44 ถ.รามค�ำแหง ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
8/1 ม.4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
102/38 ม.2 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
59/148 ถ.นิมิตรใหม่ ซ.นิมิตรใหม่ 3/2 ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
21/684 ม.5 สุวรรณประสิทธิ์ ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม กทม.
20/1 ม.3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
88/440 ม.1 ถ.สุขุมวิท 117 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
43 ม.3 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
134/128 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กทม 02-5852193

24 ซ.วชิรธรรมสาธิต 39 ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
59 ซ.สวนสยาม 16 ต.คันนายาว อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
25/3 ม.2 ถ.ติวานนท์ ซ.วัดโพธิ์ทองบน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
99/68ม.10 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 02-8415277
133/55 ม.3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
346 ต.คลองชักพระ อ.ตลิ่งชัน กทม.
126 ม.19 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
21/639 ม.5 ถ.นวมินทร์ ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240
58/2ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย นนทบุรี
4 ม.5 ถ.รามค�ำแหง ซ.157/1 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
31ม.9 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด อ.นนทบุรี
64 ม.13 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา ซ.ทวีวัฒนา 39 ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170
84/206 ม.1 ถ.บางกรวย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
148/479 ม.4 ถ.รามค�ำแหง 190 ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
113/59 ม.14 ถ.รามอินทรา ซ.ปฐวิกรณ์ 2 ต.คันนายาว อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด
รายละเอียดที่อยู่สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2560 (ต่อ)
ล�ำดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
181.
10656 นายสมศักดิ์ ศิริวงษ์
182.
10661 นายสิทธิพร มีเสถียร
183.
10793 นายอรรถพล อนรรฆมณี
184.
10795 นางมาลี อับดุลฟาก๊ะ
185.
10939 นายบุญเลี้ยง รื่นอ้น
186.
11074 นายสรนันท์ สินวิชัย
187.
12476 นายนิกูล ละเอียดอ่อน
188.
13519 นางเปมิกา ชาตะวราหะ
189.
13741 นางรุ่งอรุณ สหะศักดิ์มนตรี
190.
13752 นายอ�ำนาจ อิ่มโอษฐ์
191.
13803 นายอนัณต์นพ เตรียมพล
192.
13856 นายบุญเนียม ตาดอุไร
193.
13877 นางสุพัฒนา ศิริศักดิ์
194.
13958 นางเรวดี สุทธินุ่น
195.
14002 นางสาวสุณี เลิศอุดมมงคล
196.
14765 นางกรุณา พูนผลกุล
197.
14975 นางกุลวดี จิตเจนการ
198.
15084 นางวีณา พันธ์เจริญกิจ
199.
15144 นายสุกิจ ต่ายเทศ
200.
15153 นางปัญญา สิ้มศรีสุข
201.
15234 นายธงชัย เชยชม
202.
15314 นางหทัยภัท สพสมัย
203.
15451 นายนิสัย เหลือบุญชู
204.
15465 นายอรุณ เรืองประทีปแสง
205.
15636 นางเสาวคนธ์ วีระขจร
206.
15690 นายสมชาย คล้ายแจ้ง
207.
15879 นายวิทวัฒน์ แก้วจีน
208.
15931 นายวิโรจน์ ฉลาดสุนทรวาที
209.
15982 นางชุลี ศุภวรรธนะกุล
210.
16062 นายวิชัย รงวิศิษฎ์
211.
17885 นายสุรัตน์ จันทรศิริ
212.
17913 นายวีรพันธุ์ รุ่งพันธุ์
213.
18185 นายฐิติกร จตุรงควาณิช
214.
18280 นายชัยยศ ดวงดุษดี
215.
19011 นายชรินทร์ ครุตเนตร
216.
19080 นายอ�ำนาจ วีนะสกุลชัย

ที่อยู่
33 ม.1 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
132/115 ม.3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
84 ถ.มหรรณพ ต.เสาชิงช้า อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200
319/1 ถ.เพชรบุรี ซ.กิ่งเพชร ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400
150 ม.3 ต.ปาเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 06-0503614
130 ม.10 ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 02-7915339,01-77
509/529 ม.6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140
99/155 ถ.พหลโยธิน ซ.พหลโยธิน 50 ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
37/75 ม.1 ถ.ติวานนท์ ซ.เรวดี 17 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
44/27 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
35/194 ม.7 ถ.ล�ำลูกกา ซ.หมู่บ้านลัลลีวิลล์ ต.ลาดสวาย อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
239 ม.8 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
55/407 ม.7 ถ.เกษตร - นวมินทร์ ซ.8 ต.คลองกุ่ม (ปณศ.จรเข้บัว) อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230
55 ถ.ศุภมิตร ต.วัดโสมนัส อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100
38 ถ.เพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 102/4 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
269 ม.1 ถ.เสรีไทย คันนายาว กทม. 02-3761521
96/11 ม.3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
13 ถ.สายบางแวก ซ.บางแวก 17 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160
7 ม.- ต.หนองบอน อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250
70/136 หมู่บ้านนันทิชา 1 ถ.ไทรน้อย-สุพรรณบุรี
236/10 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กทม.
252/3 ถ.ตีทอง วังบูรพาภิรมย์ กทม
68/147 ถ.นวมินทร์ ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240
43/5 ม.11 ต.บางพรม อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170
421/1 ซ.อ่อนนุช 35 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
212/60 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600
533 (18/39) ถ.เพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 53 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
15 ถ.เอกมัย ซ.เอกมัย 22 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
274/14 ม.10 ถ.รถไฟสายเก่า ต.ส�ำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
234/23 ม.3 ถ.สรณคมน์ ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 30270
588/11 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
85/211 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
43/370 ม.8 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
778 ม.- ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากระบบงานสหกรณ์หากต้องการแก้ไข
โปรดแจ้งให้สหกรณ์ทราบเพื่อแก้ไขต่อไป
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ฌาปนกิจสงเคราะห์

นางสาววรวรรณ ส่องพลาย
ผู้จัดการทั่วไป สอฟ.

สวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณ์

สวัสดีค่ะ สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ส�ำหรับครั้งนี้ ดิฉันยังคงน�ำสิ่งดีๆ ที่ สอฟ.จัดท�ำไว้ให้กับสมาชิกมาประชาสัมพันธ์
ให้ทุกท่านได้รับทราบกัน คือ ฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินการถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 6
นับจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นมา ปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเรายังคงเป็นศูนย์ประสานงานให้กบั สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ 3 กอง คือ สสอ.รรท. (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย), สส.ชสอ.
(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย) และ สสอค. (สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย) ส�ำหรับปี 2560 ศูนย์ประสานงานฯ ได้เรียกเก็บเงินคงสภาพสมาชิกปี 2560
จากเงินปันผล การหักบัญชีเงินฝากสหกรณ์ จ่ายเงินสด เรียบร้อยแล้ว โดยสมาชิกของแต่ละสมาคมฯ มีจ�ำนวนดังนี้
นวนสมาชิก
ยอด ณ เดือน จ�ำสมาคม/คน
สสอ.รรท. ก.พ. 2560
109,711

อัตราเงิน
สงเคราะห์
600,000 บาท

ยอด ณ วันที่

สส.ชสอ.

ธ.ค. 2559

245,759

สสอค.

ก.พ. 2560

263,058

สมาคม

1 เม.ย. 2560

จ�ำนวนสมาชิกศูนย์
ประสานงาน สอฟ./คน
3,295

อัตราเงิน
สงเคราะห์/ศพ
5.55 บาท

602,110 บาท

1 เม.ย. 2560

1,240

2.45 บาท

600,000 บาท

1 เม.ย. 2560

364

2.29 บาท

ศูนย์ประสานงาน สอฟ.ได้เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปี 2560 เพื่อคงสมาชิกสภาพปี 2560 จากสมาชิกและ
น�ำส่งให้กับสมาคมฌาปนกิจทุกสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว และทั้ง 3 สมาคมฯ ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 แล้ว
ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยแต่ละสมาคมฯ จะมีกรรมการ ที่ปรึกษา ไปเป็นคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฌาปนกิจฯ เพื่อก�ำกับดูแล และบริหารงานสมาคมฌาปนกิจฯ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนจากสหกรณ์ฯ
เราด้วย คือคุณไพบูลย์ แก้วเพทาย เป็นกรรมการของ สสอ.รรท. และคุณนิพัทธ์ เหลืองด�ำรงค์ เป็นกรรมการของ สส.ชสอ.
การเป็นศูนย์ประสานงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเรา ท�ำหน้าที่ประสานงานกับสมาคมฯทั้ง 3 สมาคม เป็นเวลา 6 ปี
ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกของศูนย์ประสานงานได้เสียชีวิตจ�ำนวนหลายคนแล้วโดยจะมีรายละเอียดในท้ายบทความนี้
ซึ่งทายาทของสมาชิกจะได้รับเงินตามที่สมาคมฯ เคยประเมินการจ่ายไว้ไม่ต�่ำกว่า 600,000 บาท ซึ่งแต่ละสมาคมฯ ก็สามารถ
จ่ายได้จริง ภายใน 90 วันตามข้อบังคับของสมาคมฯ สมาชิกบางคนเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ถงึ 3 สมาคมฯ รวมทัง้ ผูเ้ ขียนด้วย
แม้วา่ จะจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่ คงสมาชิกภาพไปประมาณ 15,000 บาทต้น ๆ สมาชิกทุกคนก็เต็มใจ เนือ่ งเพราะเล็งเห็นประโยชน์ที่
ทายาทจะได้รบั หากมีเหตุทที่ ำ� ให้เราจากไป ทายาทซึง่ เป็นบุคคลทีส่ มาชิกแต่งตัง้ และเป็นบุคคลอันเป็นทีร่ กั ซึง่ สมาชิกมีความห่วงใย
จะได้มเี งินก้อนไว้เป็นทุนส�ำหรับอนาคต ดังจะเห็นได้จากทายาทสมาชิกเราได้รบั เงินไปเป็นทุนในการศึกษา ในการด�ำรงชีพของตนเอง
ทายาทบางคนแม้วา่ จะเสียใจในการสูญเสีย ขณะเดียวกันก็ดใี จจนร้องไห้ทสี่ มาชิกซึง่ เป็นบิดา มารดา หรือบุตร ท�ำสิง่ ดี ๆ ไว้ให้กบั ตนเอง
ซึง่ จะเห็นได้จากหนังสือข่าวสารทีส่ หกรณ์ฯ น�ำเสนอไปหลาย ๆ เล่ม จะมีขา่ วสารเรือ่ งการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ ซึง่ ศูนย์ประสานงาน
48
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ได้ประสานงานรับเงินมาจ่ายให้ทายาทจริง ๆ หากสมาชิกคนไหนเป็นสมาชิกฌาปนกิจฯ 3 สมาคมฯ จะได้รบั เงินถึง 1,800,000 บาท
เลยทีเดียว หรือสมาชิกอาจท�ำไว้โดยมีเจตนาจะไว้ชำ� ระหนีส้ หกรณ์ฯ โดยไม่ให้ผคู้ ำ�้ ประกันเดือดร้อน โดยเมือ่ จากไป ทายาทจะน�ำเงินนี้
มาช�ำระหนี้ให้ ซึ่งก็ถือเป็นประโยชน์ต่อตัวสมาชิกที่จากไป และผู้ค�้ำประกันตลอดจนทายาทไม่ต้องมารับภาระหนี้ด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯเล็งเห็นว่าฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นสวัสดิการที่มีประโยชน์กับสมาชิกและครอบครัวเป็นอย่างมาก
การเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เงินสงเคราะห์ที่จ่ายรายปี ซึ่งประมาณ 5,000 บาท/ปี หรือวันละประมาณ 13 - 14 บาทนั้น
สมาชิกอาจจะมองว่าเป็นเงินออมที่เราเก็บเล็ก ๆ น้อยของเราในแต่ละวันไว้ แถมยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยกันอีกด้วย
เสมือนเราได้ทำ� บุญให้กบั เพือ่ นสมาชิก ผูค้ ำ�้ ประกัน ครอบครัวของสมาชิกของเราชาวสหกรณ์ เสมือนเพือ่ นช่วยเพือ่ น และเป็นหลักการ
สหกรณ์เรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเอื้ออาทรกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน ดั่งพระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช “... สิ่งส�ำคัญในการด�ำรงความเป็นปึกแผ่นของสหกรณ์และกิจการสหกรณ์ในประเทศนี้ ก็คือความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความ...ที่เรียกว่าความซื่อสัตย์สุจริตกันต่อกัน คือไม่ใช่ว่าซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติแต่ละคน
แต่ว่าซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน ถือว่าสหกรณ์นี้เป็นชีวิตจิตใจของตน ถ้าสหกรณ์อยู่ดี แต่ละบุคคลซึ่งเป็นส่วนประกอบของสหกรณ์
ก็อยู่ดี...” ความตอนหนึ่งในพระราชด�ำรัสในโอกาสที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์น�ำประธานสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์นิคม
ทั่วประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2520
ปัจจุบัน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เปิดรับสมาชิกสมทบ ซึ่งสมาชิกสมทบ คือ คู่สมรส บุตร บิดามารดา ของสมาชิก
ซึ่งต้องมาสมัครสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ก่อน จึงจะสามารถสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ แต่ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมฌาปนกิจฯ ทีจ่ ะรับสมัครสมาชิกช่วงอายุใด ณ.วันทีป่ ระกาศรับสมัครด้วย และส�ำหรับ สส.ชสอ. จะมี
แนวทางการเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 ทรงขึน้ ครองราชย์ โดยมีการรับสมัครสมาชิกกรณีพเิ ศษ (ช่วงอายุ 58 - 60 ปี) ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ซึ่งมีอัตราการช�ำระเงินสงเคราะห์ชดเชยตามอายุซึ่งศูนย์ประสานงานสหกรณ์ฯจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
ในโอกาสนี้ สอฟ.มีความตั้งใจในการจัดท�ำฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่ดีที่สุดสวัสดิการหนึ่งให้กับสมาชิก
และเพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน มีความเมตตากัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้เห็นคุณค่าและประโยชน์
ของการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และมาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กับศูนย์ประสานงาน
ของเรา เพื่อสิ่งที่ดีกับสมาชิก ครอบครัวสมาชิก ผู้ค�้ำประกัน และเพื่อนชาวสหกรณ์ที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน
วรวรรณ ส่องพลาย
ผู้จัดการทั่วไป

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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ตารางรายงานการเสียชีวิตของสมาชิก สสอร.
ทะเบียน รอบสมัคร
สมาชิก สมาชิก
สสอร. สสอร.
272335 2/2554
272822 2/2554
272620 2/2554
273278 2/2554

1
2
3
4

นายมนตรี เอี่ยมสกุล
นายบุญยืน แก้วแสงโชติ
นายสมชาย เปรมฤกษ์
นายสมศักดิ์ ไชยโคตร

ทะเบียน
สมาชิก
สอฟ.
002482
002063
000049
003744

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

นายพงศกร ผดุงกิจ
นายวีระพล สุขแสง
นายเรีองพิทย์ โชติยานนท์
นายปิยะ ไตรสุธา
นายศิริเชษฐ์ สินธุมาลย์
นายสมชาติ ว่องวุฒิพรชัย
นายอรุษ ใจภักดี
นายส�ำเร็จ จันทเดช
นายสัมพันธ์ กมลวรรณ
ว่าที่ร.ต.วีระแสง วิริยะเวสม์กุล
นายทรงศร เทพษร
นายณัชพัชร์ ทิพย์สิงห์
นายโสภณ เกตุสถิตย์
นายสมคิด จรรยาสฤทธิ์
นายพิชิต ศรีนอก

011879
003113
006701
005145
000391
015839
012760
010413
006658
001590
006096
002076
012085
007203
008733

291256
291646
272783
273268
273176
273268
449989
272417
272850
273055
273205
273023
291424
273209
291705

1/2555
1/2555
2/2554
2/2554
2/2554
1/2555
2/2555
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554
1/2555
2/2554
1/2555

20 นายประเสริฐ ชัยพิพัฒน์

008669

291633

1/2555

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

014999
001617
010877
000153
005444
001575
006040
001011
015129
002294
007272
004889
008730
014805
0003000
008270
007429
013732
003392
002734
009438
001736
014594
003393
011555
002424
017717
008312

449878
291038
272977
272816
291749
291741
291308
273293
272774
272823
272906
291615
449684
273423
273191
273330
273376
291541
272570
515642
518549
272408
449634
273091
515603
515584
450080
272987

2/2555
1/2555
2/2554
2/2554
1/2555
1/2555
1/2555
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554
1/2555
2/2555
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554
1/2555
2/2554
2/2556
3/2556
2/2554
2/2555
2/2554
2/2556
2/2556
2/2555
2/2554

ที่

50

ชื่อ - สกุล

นายรุ่งรัตน์ อยู่เกิด
นายสมชาย ชูใจ
นายพิชัย เศรษฐะทัตต์
นายสวัสดิ์ ประดับกุล
นายวัศพล อิ่มอ�่ำ
นายอนุรัตน์ ชินบดี
นายไพฑูรย์ วาติ
นายสมศักดิ์ จันทราวงศ์
นางสุวนิต ครอบบัวบาน
นายบุญเจิด วิทโยดม
นายวิทยา วิไลลิขิตชัย
นางวรรณา ติ่งทอง
นายสุมาส กลิ่นเกลา
นายพยุง แก้วรัตน์
นายบุญเลิศ พุ่มพันธ์วงษ์
นายพรชัย เทียนทิพย์
นายมงคล สกุลงาม
นายสุวรรณ ฟักเขียว
นายคะนอง บุญประกอบ
นายมานิต มณีแมน
นางจิดาภา พึ่งแสงจันทร์
นายสุวัฒน์ ไม่คร้ามศึก
นายจิตธิพงษ์ ลาพันธ์
นายสมเดช ผจญ
นายธีรพงศ์ สมศรี
นายชัยวัฒน์ ช้างม่วง
นายกฤษชัย มูลละม่อม
นายสวง เอมกุศล

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

เสียชีวิต
ค่าสงเคราะห์
ว.ด.ป. เวลา (น.)
อายุ
เส้นเลือดแตกจากความดันโลหิตสูง
28 Sep 54 19.50
62 ปี
600,000.00
ภาวะติดเชื้อรุนแรงทางกระแสเลือด
3 Oct 54
19.50
64 ปี
600,000.00
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย
13 Oct 54 01.13
72 ปี
600,000.00
โรคตับ
22 Dec 54 2.45
62 ปี
600,000.00
รวมถึงแก่กรรมปี 2554 จ�ำนวน 4 ราย 2,400,000.00
ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
12 Jan 55 13.30
44 ปี
678,690.00
ภาวะแทรกซ้อนสมองบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุ 21 Jan 55 15.15
56 ปี
678,690.00
โรคปอดอักเสบ
5 Feb 55
04.10
67 ปี
679,155.00
มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง
19 Apr 55 10.00
66 ปี
629,961.75
เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
4 May 55 00.25
62 ปี
629,554.50
ระบบหายใจล้มเหลว
27 Jun 55 00.30
60 ปี
638,986.50
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
16 Aug 55 04.30
44 ปี
638,986.50
มะเร็งไตในระยะแพร่กระจาย
20 Sep 55 13.30
50 ปี
638,547.75
เส้นเลือดสมองแตก
3 Oct 55
19.30
55 ปี
628,147.80
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
17 Oct 55 03.15
73 ปี
628,147.80
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย หลอดเลือดหัวใจตีบตัน 9 Nov 55 00.05
59 ปี
600,000.00
โรคมะเร็งตับ
4 Nov 55 17.20
60 ปี
600,000.00
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
9 Dec 55 23.45
42 ปี
600,000.00
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
22 Dec 55 12.50
60 ปี
600,000.00
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง
28 Dec 55 10.45
48 ปี
600,000.00
รวมถึงแก่กรรมปี 2555 จ�ำนวน 15 ราย 9,468,867.60
โรคความดันโลหิตสูงมีระบบทางเดินหายใจ
1 Jan 56
15.30
59 ปี
600,000.00
ไหลเวียนล้มเหลว
กระสุนปืนท�ำลายขั้วหัวใจปอดซ้ายเส้นเลือดแดง 17 Jan 56 02.30
39 ปี
600,000.00
ใหญ่ช่องอก
มะเร็งปอด
25 Dec 55 13.40
57 ปี
600,000.00
โรคชรา
1 Feb 56
18.15
69 ปี
600,000.00
ปอดอักเสบ
20 Feb 56 16.09
70 ปี
612,766.00
มะเร็งตับ
8 Apr 56
09.30
55 ปี
612,117.00
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 22 Apr 56 12.30
59 ปี
612,117.00
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
10 May 56 24.00
53 ปี
641,256.00
โรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง
16 May 56 05.49
65 ปี
641,256.00
มะเร็งล�ำไส้ระยะสุดท้าย
24 Jun 56 11.30
63 ปี
640,893.00
ไตวายระยะสุดท้าย
20 Jun 56 10.00
59 ปี
640,893.00
สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร
5 Jul 56
16.00
63 ปี
640,497.00
ไตวายเรื้อรัง
10 Jul 56 14.35
52 ปี
640,497.00
มะเร็งตับในระยะกระจาย
17 Jul 56 18.50
50 ปี
612,766.00
มะเร็งปอด
15 Jul 56 18.40
74 ปี
639,496.00
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
7 Aug 56 21.20
60 ปี
605,829.00
น�้ำท่วมปอด
10 Aug 56 23.55
50 ปี
605,829.00
เลือดออกในสมอง
26 Aug 56 04.55
55 ปี
605,614.80
เส้นเลือดในสมองแตก
25 Aug 56 02.45
45 ปี
605,614.80
โรคหลอดเลือดหัวใจ
8 Sep 56
20.30
61 ปี
605,217.00
สันนิษฐานภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
2 Oct 56
12.30
60 ปี
604,329.60
ปอดอักเสบรุนแรงเหตุติดเชื้อ
4 Oct 56
10.20
45 ปี
604,329.60
มะเร็งตับ
19 Oct 56 00.50
70 ปี
604,329.60
มะเร็งระยะแพร่กระจายมาสมอง
26 Sep 56 14.20
47 ปี
604,421.40
มะเร็งท่อทางเดินน�้ำดี
4 Nov 56 23.15
60 ปี
617,681.40
โรคมะเร็ง
28 Nov 56 21.00
47 ปี
617,681.40
สันนิษฐานมะเร็งปอดระยะลุกลาม
4 Dec 56 22.00
60 ปี
617,406.00
เสียเลือดจากบาดแผล
30 Nov 56 21.00
29 ปี
600,000.00
เลือดออกในสมองด้านหลัง
22 Dec 56 19.13
70 ปี
600,000.00
รวมถึงแก่กรรมปี 2556 จ�ำนวน 29 ราย 17,832,837.60
สาเหตุการเสียชีวิต

หมายเหตุ

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด
สรุปข้อมูลสมาชิกที่เสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์

ตารางรายงานการเสียชีวิตของสมาชิก สสอร. (ต่อ)
ทะเบียน รอบสมัคร
สมาชิก สมาชิก
สสอร. สสอร.
273105 2/2554
291341 1/2555
273081 2/2554
273223 2/2554
272400 2/2554
272829 2/2554
291407 1/2555
291726 1/2555
518527 3/2556
291092 1/2555
515588 2/2556
515601 2/2556
273266 2/2554
450028 2/2555
449756 2/2555
273121 2/2554
291221 1/2555
273108 2/2554
273311 2/2554

มะเร็งตับ
ระบบไหลเวียนและระบบหายใจล้มเหลว
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากมะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่
มะเร็งปอด
โรคชรา
เลือดออกในสมอง
สมองขาดอากาศ เนื่องจากการแขวนคอ
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
มะเร็งล�ำไส้ ล�ำไส้อุดตัน
ลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดปอดเฉียบพลัน
หัวใจหยุดเต้น
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
โรคไตวาย
หัวใจล้มเหลว จากหัวใจโตอย่างมาก
มะเร็งปอด
มะเร็งล�ำไส้

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

นายพิศิษฐ์ บุนนาค
นายพิทักษ์ รวีพิทักษ์
นายสมชาย วงษ์ครุธ
นายนพดล อุยานนทรักษ์
นายพีระวัฒน์ เดชะศิริ
นายฉลอง ฮวดลิ้ม
นายวรมิตร ยุ่นเพ็ญ
นายบุญชัย กล่อมลอย
นายอนวัช สุวรรณฉวี
นายชูศักดิ์ มนิสสา
นายศุภวาร พรหมสุรินทร์
นางมาลินี มุสโตฟาดี
นายสมปอง สุวรรณานนท์
นายสมศักดิ์ แสงคล้าย
นายเฉลิมพล วิเชียรน้อย
นายอรุชา เนียมน�ำ
นายเฉียบ ผ่องเกสร
นายบุญช่วย เปรมปรี
นายต่อศักดิ์ บุญญะฤทธิ์

ทะเบียน
สมาชิก
สอฟ.
006217
012890
001546
010755
005927
006450
009003
001720
015366
011533
002210
011813
008602
003545
014276
007980
011552
006582
004902

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

นายไมตรี คาน
นายทรงชัย จันทร์สว่าง
นายคุณากร ประจบ
นางสมบูรณ์ ป้อมทอง
นายธานี หมัดมูซอ
นายวิชิต จันทร์แก้ว
นายวีรชัย ปั้นพึ่งบุญ
นายอภิชาต บังคมคุณ
นายสมบัติ กลับกลายดี
นายกลิ่น เสือเปรม
นายมานพ เศวตดิษฐ
นายจ�ำเดิม สันติชาติ
นายดุลพินิจ เกษมนิมิตรพร
นายวินัย ทัพบ�ำรุง
นายสุริยา คงพารา
นายมาโนช ก่อทรัพย์
นางปาจรีย์ ผุดผ่อง
นายนาถ อินทริง
นางดวงประภา ดีกลิ่น
นายมนตรี รุจิวัตร
นายไพโรจน์ สาขากร
นายประยงค์ แคสันเทียะ
นายไกรสร ไกรปราบ

010632
002775
012058
007323
011606
005776
001527
014543
008567
014455
006535
000650
014810
005599
013632
008871
013080
009674
006185
001013
013200
008947
004320

290907
291742
449726
291530
291411
272362
273180
450110
273332
272646
291485
272975
272498
449636
449574
520316
520339
273220
273449
273294
272819
272667
272605

1/2555
1/2555
2/2555
1/2555
1/2555
2/2554
2/2554
2/2555
2/2554
2/2554
1/2555
2/2554
2/2554
2/2555
2/2555
4/2556
4/2556
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ตับแข็งในกระแสเลือด
ปอดติดเชื้อรุนแรง
มะเร็งตับ
เส้นเลือดหัวใจตีบ
โพแทสเซียมในเลือดสูง
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว
เนื้องอกข้างซ้ายโคนลิ้น
หัวใจขาดเลือด
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ติดเชื้อฝีในสมอง
โรคเส้นเลือดในสมองแตก
โรคหลอดเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ
เลือดออกในทางเดินอาหาร
มะเร็งไส้ติ่งระยะแพร่กระจาย
ลิ้นหัวใจรั่ว
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
ชรา
ปอดติดเชื้อรุนแรง
มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง

91
92
93
94
95
96
97
98
99

นายคล้าย บอนสิทธิ์
นายณัฐวัฒน์ ภัทรธนหิรัญเลิศ
น.ส.กมลทิพย์ บุษยพันธ์
นายไชยณรงค์ ศรีทองเอี่ยม
นายสมชาย วงษ์สมบัติ
นายเสาร์ แก้วหนองแสง
นายณรงค์ รักเผื่อน
นายเปรม แสงปาน
นายภูวดล ผอบทอง

006574
003592
008158
021159
006432
014101
001516
006673
011458

273319
273305
291404
272625
291054
526359
290834
449727
291559

2/2554
2/2554
1/2555
2/2554
1/2555
3/2557
1/2555
2/2555
1/2555

หัวใจวาย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งเต้านม
หัวใจขาดเลือด
ขั้วใจฉีกขาดเสียโลหิตปริมาณมาก
ตับแข็ง
ไตวายขั้นสุดท้าย
ภาวะไตวายเรื้อรัง
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ที่

ชื่อ - สกุล

สาเหตุการเสียชีวิต

เสียชีวิต
ค่าสงเคราะห์
ว.ด.ป. เวลา (น.)
อายุ
3 Jan 57
07.00
67 ปี
600,000.00
30 Jan 57 17.00
45 ปี
600,000.00
6 Apr 57
14.00
57 ปี
601,949.70
14 Apr 57 06.30
51 ปี
601,949.70
21 Apr 57 05.45
69 ปี
601,949.70
22 May 57 12.30
67 ปี
619,413.30
23 May 57 01.40
47 ปี
619,413.30
23 Jun 57 19.00
63 ปี
617,651.10
1 Jul 57
09.25
52 ปี
631,738.80
7 Jul 57
04.00
46 ปี
631,738.80
12 Jul 57 15.44
59 ปี
631,738.80
1 Oct 57
15.40
46 ปี
600,000.00
20 Sep 57 11.50
49 ปี
616,555.40
15 Sep 57 19.07
56 ปี
616,555.40
26 Oct 57 03.30
42 ปี
600,000.00
4 Nov 57 09.55
58 ปี
600,000.00
28 Sep 57 13.00
43 ปี
616,069.40
4 Dec 57 16.36
62 ปี
600,000.00
30 Dec 57 02.08
66 ปี
600,000.00
รวมถึงแก่กรรมปี 2557 จ�ำนวน 19 ราย 11,606,723.40
10 Feb 58 12.05
48 ปี
606,780.00
5 Apr 58
23.40
58 ปี
616,320.00
30 Mar 58 05.25
48 ปี
616,041.00
22 Mar 58 15.00
49 ปี
616,041.00
15 Mar 58 17.40
51 ปี
616,041.00
14 Mar 58 02.52
75 ปี
616,041.00
1 Apr 58
05.00
62 ปี
616,320.00
23 Apr 58 14.10
58 ปี
616,248.00
2 Jun 58
16.30
74 ปี
627,399.00
3 May 58 09.30
75 ปี
627,579.00
30 Jun 58 03.50
55 ปี
627,399.00
3 Jul 58
03.50
60 ปี
600,006.50
21 Jul 58 08.30
66 ปี
600,006.50
12 Aug 58 14.40
53 ปี
601,239.00
15 Aug 58 15.05
47 ปี
601,239.00
24 Aug 58 19.05
54 ปี
601,239.00
2 Sep 58
17.50
45 ปี
600,000.00
20 Sep 58 08.52
53 ปี
600,000.00
11 Nov 58 01.20
66 ปี
600,000.00
2 Nov 58 08.30
75 ปี
600,000.00
21 Nov 58 00.51
77 ปี
600,000.00
15 Dec 58 20.40
73 ปี
600,000.00
4 Nov 58 08.45
77 ปี
600,000.00
รวมถึงแก่กรรมปี 2558 จ�ำนวน 23 ราย 14,005,939.00
15 Jan 59 06.00
77 ปี
600,000.00
29 Jan 59 01.09
61 ปี
600,000.00
22 Jan 59 14.45
48 ปี
600,000.00
22 Mar 59 20.00
62 ปี
605,463.40
4 Apr 59
09.00
53 ปี
607,480.60
27 May 59 13.35
45 ปี
615,502.20
29 Apr 59 11.00
64 ปี
607,480.60
26 Apr 59 20.30
58 ปี
607,480.60
10 Jul 59 04.00
50 ปี
602,972.27
มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

หมายเหตุ

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด
สรุปข้อมูลสมาชิกที่เสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์

51

ตารางรายงานการเสียชีวิตของสมาชิก สสอร. (ต่อ)

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด
สรุปข้อมูลสมาชิกที่เสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์
ชื่อ - สกุล

100
101
102
103
104
105
106
107
108

นายวันทา สุภาพญาติ
นายกิตติพงศ์ เงินนาค
นายวิชมัย ศิริเวช
นายสมบัติ กลิ่นรัศมี
นายวิลัย แก้ววิเชียร
นายไพโรจน์ ยีกา
ว่าที่ร.ต. ประสาท วิริยะบุศย์
นายศุภชัย วังสพรหม
นายวิชัย ศรีภิญโญ

109 นายพิทักษ์ วงษ์สุดินทร์

ทะเบียน
สมาชิก
สอฟ.
013800
010064
015619
003317
005975
003219
010346
001407
005105
000116

ทะเบียน รอบสมัคร
สมาชิก สมาชิก
สสอร. สสอร.
272687 2/2554
526353 3/2557
273141 2/2554
273435 2/2554
272381 2/2554
272339 2/2554
272639 2/2554
272442 2/2554
481316 4/2555

สาเหตุการเสียชีวิต
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
โรคทางเดินหายในอุดตันเรื้อรัง
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ไตวายเรื้อรัง
โรคชรา
โรคชรา
ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
ปอดอักเสบติดเชื้อ

รวมยอด สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 108 ราย
272648 2/2554 ปอดอักเสบ

เสียชีวิต
ค่าสงเคราะห์
ว.ด.ป. เวลา (น.)
อายุ
28 Jun 59 11.50
69 ปี
618,326.50
9 Jul 59
18.10
51 ปี
602,972.27
1 Sep 59
03.00
65 ปี
600,000.00
11 Aug 59 06.26
67 ปี
600,000.00
1 Oct 59
01.15
80 ปี
600,000.00
2 Oct 59
16.00
64 ปี
600,000.00
4 Oct 59
10.30
81 ปี
600,000.00
29 Sep 59 04.30
66 ปี
600,000.00
29 Oct 59 23.30
64 ปี
600,000.00
รวมถึงแก่กรรมปี 2559 จ�ำนวน 18 ราย 10,867,678.44
66,182,046.04
29 Jan 60 21.37
70 ปี
รอ

หมายเหตุ

ที่

ตารางรายงานการเสียชีวิตของสมาชิก สส.ชสอ.

1 นายมนตรี เอี่ยมสกุล
2 นายบุญยืน แก้วแสงโชติ
3 นายสมชาย เปรมฤกษ์

ทะเบียน
สมาชิก
สอฟ.
002482
002063
000049

ทะเบียน รอบสมัคร
สาเหตุ
สมาชิก สมาชิก
การเสี
ยชีวิต
สส.ชสอ. สส.ชสอ.
111367 2/2554 เส้นเลือดแตกจากความดันโลหิตสูง
111759 2/2554 ภาวะติดเชื้อรุนแรงทางกระแสเลือด
111600 2/2554 มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย

4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายเรีองพิทย์ โชติยานนท์
นายศิริเชษฐ์ สินธุมาลย์
นายสมชาติ ว่องวุฒิพรชัย
นายส�ำเร็จ จันทเดช
นายสัมพันธ์ กมลวรรณ
ว่าทีร่ .ต.วีระแสง วิรยิ ะเวสม์กลุ
นายทรงศร เทพษร
นายณัชพัชร์ ทิพย์สิงห์
นายสมคิด จรรยาสฤทธิ์

006701
000391
015839
010413
006658
001590
006096
002076
007203

111731
112044
171611
111438
111786
111949
112064
111923
112067

2/2554
2/2554
1/2555
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นายสวัสดิ์ ประดับกุล
นางสุวนิต ครอบบัวบาน
นายบุญเจิด วิทโยดม
นายวิทยา วิไลลิขิตชัย
นายสุมาส กลิ่นเกลา
นายบุญเลิศ พุ่มพันธ์วงษ์
นายพรชัย เทียนทิพย์
นายมงคล สกุลงาม
นายคะนอง บุญประกอบ
นางจิดาภา พึ่งแสงจันทร์
นายสุวัฒน์ ไม่คร้ามศึก
นายสมเดช ผจญ
นายกฤษชัย มูลละม่อม
นายสวง เอมกุศล

000153
015129
002294
007272
008730
0003000
008270
007429
003392
009438
001736
003393
017717
008312

111752
111722
111760
111823
204048
112054
112161
112198
111563
211885
111431
111976
450080
111892

2/2554
2/2554
2/2554
2/2554
2/2556
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554
3/2556
2/2554
2/2554
2/2555
2/2554

006217 273105
010755 112078
006450 111763

2/2554
2/2554
2/2554

ที่

ชื่อ - สกุล

27 นายพิศิษฐ์ บุนนาค
28 นายนพดล อุยานนทรักษ์
29 นายฉลอง ฮวดลิ้ม
52

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

เสียชีวิต
ว.ด.ป.
เวลา (น.)
อายุ
28 Sep 54
19.50
62 ปี
3 Oct 54
19.50
64 ปี
13 Oct 54
01.13
72 ปี
รวมถึงแก่กรรมปี 2554 จ�ำนวน 3 ราย
โรคปอดอักเสบ
5 Feb 55
04.10
67 ปี
เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
4 May 55
00.25
62 ปี
ระบบหายใจล้มเหลว
27 Jun 55
00.30
60 ปี
มะเร็งไตในระยะแพร่กระจาย
20 Sep 55
13.30
50 ปี
เส้นเลือดสมองแตก
3 Oct 55
19.30
55 ปี
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
17 Oct 55
03.15
73 ปี
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย หลอดเลือดหัวใจตีบตัน 9 Nov 55
00.05
59 ปี
โรคมะเร็งตับ
4 Nov 55
17.20
60 ปี
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
22 Dec 55
12.50
60 ปี
รวมถึงแก่กรรมปี 2555 จ�ำนวน 9 ราย
ปอดอักเสบ
20 Feb 56
16.09
70 ปี
มะเร็งล�ำไส้ระยะสุดท้าย
24 Jun 56
11.30
63 ปี
ไตวายระยะสุดท้าย
20 Jun 56
10.00
59 ปี
สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร
5 Jul 56
16.00
63 ปี
มะเร็งตับในระยะกระจาย
17 Jul 56
18.50
50 ปี
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
7 Aug 56
21.20
60 ปี
น�้ำท่วมปอด
10 Aug 56
23.55
50 ปี
เลือดออกในสมอง
26 Aug 56
04.55
55 ปี
โรคหลอดเลือดหัวใจ
8 Sep 56
20.30
61 ปี
ปอดอักเสบรุนแรงเหตุติดเชื้อ
4 Oct 56
10.20
45 ปี
มะเร็งตับ
19 Oct 56
00.50
70 ปี
มะเร็งท่อทางเดินน�้ำดี
4 Nov 56
23.15
60 ปี
เสียเลือดจากบาดแผล
30 Nov 56
21.00
29 ปี
เลือดออกในสมองด้านหลัง
22 Dec 56
19.13
70 ปี
รวมถึงแก่กรรมปี 2556 จ�ำนวน 14 ราย
มะเร็งตับ
3 Jan 57
07.00
67 ปี
ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
14 Apr 57
06.30
51 ปี
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่
22 May 57
12.30
67 ปี

ค่าสงเคราะห์
600,000.00
608,690.52
634,006.52
1,842,697.04
694,452.00
644,987.00
642,932.50
654,965.50
622,460.80
622,460.80
621,862.40
621,862.40
620,739.20
5,746,722.60
600,000.00
600,000.00
600,000.00
612,556.80
612,556.80
603,501.60
603,501.60
603,501.60
603,130.84
600,000.00
600,000.00
601,715.10
600,000.00
600,000.00
8,440,464.34
600,000.00
601,949.70
600,000.00

หมายเหตุ

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด
สรุปข้อมูลสมาชิกที่เสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์

ตารางรายงานการเสียชีวิตของสมาชิก สส.ชสอ. (ต่อ)
ทะเบียน รอบสมัคร
สมาชิก สมาชิก
สส.ชสอ. สส.ชสอ.
211861 3/2556
112113 2/2554
111999 2/2554
111990 2/2554

มะเร็งล�ำไส้ ล�ำไส้อุดตัน
ลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดปอดเฉียบพลัน
โรคไตวาย
มะเร็งปอด

30
31
32
33

นางมาลินี มุสโตฟาดี
นายสมปอง สุวรรณานนท์
นายอรุชา เนียมน�ำ
นายบุญช่วย เปรมปรี

ทะเบียน
สมาชิก
สอฟ.
011813
008602
007980
006582

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

นายวิชิต จันทร์แก้ว
นายวีรชัย ปั้นพึ่งบุญ
นายอภิชาต บังคมคุณ
นายกลิ่น เสือเปรม
นายดุลพินิจ เกษมนิมิตรพร
นายนาถ อินทริง
นางดวงประภา ดีกลิ่น
นายมนตรี รุจิวัตร
นายไพโรจน์ สาขากร
นายประยงค์ แคสันเทียะ
นายไกรสร ไกรปราบ

005776
001527
014543
014455
014810
009674
006185
001013
013200
008947
004320

111389
112046
178786
111621
111505
216625
112262
112136
111756
111638
111589

2/2554
2/2554
2/2555
2/2554
2/2554
4/2556
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554

เส้นเลือดหัวใจตีบ
โพแทสเซียมในเลือดสูง
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
เนื้องอกข้างซ้ายโคนลิ้น
ติดเชื้อฝีในสมอง
ลิ้นหัวใจรั่ว
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
ชรา
ปอดติดเชื้อรุนแรง
มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง

45
46
47
48
49
50
51
52
53

นายคล้าย บอนสิทธิ์
นายณัฐวัฒน์ ภัทรธนหิรัญเลิศ
นายไชยณรงค์ ศรีทองเอี่ยม
นายณรงค์ รักเผื่อน
นายวันทา สุภาพญาติ
นายวิชมัย ศิริเวช
นายวิลัย แก้ววิเชียร
นายไพโรจน์ ยีกา
นายศุภชัย วังสพรหม

006574
003592
021159
001516
013800
015619
005975
003219
001407

112153
112265
111604
171645
111655
112015
111406
111371
111457

2/2554
2/2554
2/2554
1/2555
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554
2/2554

หัวใจวาย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจขาดเลือด
ไตวายขั้นสุดท้าย
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคทางเดินหายในอุดตันเรื้อรัง
ไตวายเรื้อรัง
โรคชรา
ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง

ที่

ชื่อ - สกุล

54 นายพิทักษ์ วงษ์สุดินทร์

สาเหตุ
การเสียชีวิต

รวมยอด สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 53 ราย
000116 111622 2/2554 ปอดอักเสบ

เสียชีวิต
ว.ด.ป.
เวลา (น.)
อายุ
1 Oct 57
15.40
46 ปี
20 Sep 57
11.50
49 ปี
4 Nov 57
09.55
58 ปี
4 Dec 57
16.36
62 ปี
รวมถึงแก่กรรมปี 2557 จ�ำนวน 7 ราย
14 Mar 58
02.52
75 ปี
1 Apr 58
05.00
62 ปี
23 Apr 58
14.10
58 ปี
3 May 58
09.30
75 ปี
21 Jul 58
08.30
66 ปี
20 Sep 58
08.52
53 ปี
11 Nov 58
01.20
66 ปี
2 Nov 58
08.30
75 ปี
21 Nov 58
00.51
77 ปี
15 Dec 58
20.40
73 ปี
4 Nov 58
08.45
77 ปี
รวมถึงแก่กรรมปี 2558 จ�ำนวน 11 ราย
15 Jan 59
06.00
77 ปี
29 Jan 59
01.09
61 ปี
22 Mar 59
20.00
62 ปี
29 Apr 59
11.00
64 ปี
28 Jun 59
11.50
69 ปี
1 Sep 59
03.00
65 ปี
1 Oct 59
01.15
80 ปี
2 Oct 59
16.00
64 ปี
29 Sep 59
04.30
66 ปี
รวมถึงแก่กรรมปี 2559 จ�ำนวน 9 ราย
29 Jan 60

21.37

70 ปี

ค่าสงเคราะห์

หมายเหตุ

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด
สรุปข้อมูลสมาชิกที่เสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์
600,350.00
600,350.00
600,591.00
600,731.00
4,203,971.70
600,000.00
600,000.00
601,877.00
604,624.00
601,865.00
600,136.00
600,016.00
600,016.00
602,732.00
600,000.00
600,000.00
6,611,266.00
600,000.00
600,000.00
600,706.00
601,886.00
601,143.00
601,540.00
601,273.00
601,273.00
601,273.00
5,409,094.00
32,254,215.68
รอ

ตารางรายงานการเสียชีวิตของสมาชิก สสอค.

1 นางมาลินี มุสโตฟาดี
2 นายสมปอง สุวรรณานนท์
3 นายอรุชา เนียมน�ำ

ทะเบียน ทะเบียน รอบสมัคร
สาเหตุ
สมาชิก สมาชิก สมาชิก
การเสี
ยชีวิต
สสอค.
สอฟ. สสอค.
011813 542251 11/2556 มะเร็งล�ำไส้ ล�ำไส้อุดตัน
008602 542200 11/2556 ลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดปอดเฉียบพลัน
007980 539617 1/2556 โรคไตวาย

4 นายวิชิต จันทร์แก้ว

005776

539421

1/2556

เส้นเลือดหัวใจตีบ

5 นายวิลัย แก้ววิเชียร

5975

539426

1/2556

ไตวายเรื้อรัง

ที่

ชื่อ - สกุล

รวมยอด สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 5 ราย

เสียชีวิต
ว.ด.ป.
เวลา (น.)
อายุ
1 Oct 57
15.40
46 ปี
20 Sep 57
11.50
49 ปี
4 Nov 57
09.55
58 ปี
รวมถึงแก่กรรมปี 2557 จ�ำนวน 3 ราย
14 Mar 58
02.52
75 ปี
รวมถึงแก่กรรมปี 2558 จ�ำนวน 1 ราย
1 Oct 59
01.15
80 ปี
รวมถึงแก่กรรมปี 2559 จ�ำนวน 1 ราย

ค่าสงเคราะห์

หมายเหตุ

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด
สรุปข้อมูลสมาชิกที่เสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์
600,000.00
600,000.00
600,000.00
1,800,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
3,000,000.00

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เยี่ยมป่วยสมาชิก ปี 2560
ล�ำดับที่
001
002
003
004
005

พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 วันขึ้นไป
วัน/เดือน/ปี
ชื่อ - นามสกุล
เลขสมาชิก
รับสวัสดิการ
เข้ารักษาตัวระหว่างวันที่
รวม (วัน)
5 Jan 60 นายนิคม มหัศนาคม
5528
19 - 27 ธ.ค. 59
9
รวมเดือนมกราคม 2560
รวม 1 ราย
7 Feb 60 นายธัญเทพ ลาวัง
10120 10 ธ.ค. 59 - 5 ม.ค. 60
26
24 Feb 60 นายสายันต์ พาศรีกุล
3724
8 - 12 ก.พ. 60
5
รวมเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รวม 2 ราย
2 Mar 60 น.ส.รัชญา ปั้นเปล่ง
19810 17 - 23 ก.พ. 2560
7
30 Mar 60 นายสมนึก ศักดิ์พลาดิศัย
15621 1 - 9 ก.พ. 2560
9
รวมเดือนมีนาคม 2560
รวม 2 ราย
รวมยอด สวัสดิการเยี่ยมป่วยสมาชิก รวม 5 ราย

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
500.00
500.00
500.00
500.00
1,000.00
500.00
500.00
1,000.00
2,500.00

สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2560
ล�ำดับที่
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
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วัน/เดือน/ปี
รับแจ้ง
27 Sep 59
31 May 59

วัน/เดือน/ปี
ชื่อ - นามสกุล
รับสวัสดิการ
13 Jan 60 นายประสงค์ สุกรินทร์
23 Jan 60 นายสมชาย ฐานกระโทก
รวมเดือนมกราคม 2560
17 May 59
2 Feb 60 น.ส.ลัดดาวัลย์ พัฒนาวินทร์
25 Oct 59
14 Feb 60 นายประหยัด บุญรอด
3 Oct 59
14 Feb 60 นายวิลัย แก้ววิเชียร
22 Dec 59
14 Feb 60 นายสมชาย ศรีมูล
15 Dec 59
16 Feb 60 นายจ�ำเนียร แตงผลดก
9 Nov 59
16 Feb 60 นางเสาวณีย์ หนุนวงษ์
30 Nov 59
21 Feb 60 นายธนัติ หมั่นภักดี
10 Mar 59
22 Feb 60 นางสุรินทร จรัสศรี
20 Dec 59
28 Feb 60 นางรุ่งทิพย์ จตุพฤกษ์
รวมเดือนกุมภาพันธ์ 2560
29 Sep 59
6 Mar 60 นายพิพัฒน์ ตันติรัจนวงศ์
1 Nov 59
13 Mar 60 นายปรีชา เฟื่องกฤษฎา
28 Dec 59
13 Mar 60 นายสมพงศ์ อุนะพ�ำนัก
21 Dec 59
13 Mar 60 นายวิเชียร เบิกขุนทด
26 Jan 60
14 Mar 60 นายสนั่น ขันถม
1 Feb 60
14 Mar 60 นายพิทักษ์ วงษ์สุดินทร์
27 Oct 59
16 Mar 60 นายสนิท เอี่ยมเจริญ
6 Feb 60
16 Mar 60 นายสุชาติ จิตรอาจ
21 Oct 59
20 Mar 60 นายอรรถยุทธ ดุลยฤทธิ์
24 Nov 59
22 Mar 60 นายสนิท สินสคราญ
30 Jan 60
28 Mar 60 นายยงยุทธ ตังควนิช
28 Feb 60
31 Mar 60 นายธวัฒชัย ลาภมณีย์
รวมเดือนมีนาคม 2560
ยอดรวมสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

ถึงแก่กรรม
วัน/เดือน/ปี
7549
6 Sep 59
5841
21 May 59
รวม 2 ราย
7356
7 Apr 59
6268
14 Oct 59
5975
1 Oct 59
5780
8 Dec 59
4941
25 Nov 59
5770
22 Oct 59
8316
8 Nov 59
6888
5 Mar 59
12716
10 Dec 59
รวม 9 ราย
2118
12 Sep 59
13552
25 Oct 59
5779
21 Dec 59
4529
13 Dec 59
3680
31 Dec 59
116
29 Jan 60
4254
30 Sep 59
6156
1 Feb 60
14176
15 Oct 59
5507
16 Sep 59
6551
26 Dec 59
20614
9 Feb 60
รวม 12 ราย
รวม 12 ราย

เลขสมาชิก

จ�ำนวนเงิน (บาท)
130,000.00
133,000.00
263,000.00
127,000.00
133,000.00
133,000.00
136,000.00
136,000.00
136,000.00
127,000.00
130,000.00
115,000.00
1,173,000.00
145,000.00
112,000.00
136,000.00
139,000.00
142,000.00
154,000.00
139,000.00
133,000.00
106,000.00
136,000.00
133,000.00
10,000.00
1,485,000.00
2,921,000.00

ช�ำระหนี้

ช�ำระหนี้

ประกาศ

ที่ 9/2560

เรือ่ ง รายชือ่ คณะกรรมการ ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2560
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี
การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ นั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้ง รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ
ข้อ 51 จึงขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 39 ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 39
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายสมศักดิ์
ดร.เฉลิมพล
นายไพบูลย์
นายเสนอ
นายสุวรรณ
นายบุญ
นายประจวบ
นายมานัต
นายพรชัย
นายเรวัตร
นายไพรัช
นางสาวจารุณี
นายไพศาล
นายด�ำรงค์
นางสาวณัทภาดา

ศรีทองวัฒน์
ดุลสัมพันธ์
แก้วเพทาย
วิสุทธนะ
กาเซ็ม
เถื่อนค�ำ	
คงเป็นสุข
บุญเขียว
พิพัฒน์ด�ำรงกุล
ขาวส�ำอางค์
บุญปาน
วงศ์ประยูร
มะลิทอง
ปั้นสมพงษ์
โตมานิตย์

ประธานกรรมการด�ำเนินการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
เลขานุการ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้สอบบัญชี
		 นางสาวสุมิตรา

ฉั่วตระกูล

(2444) บริษัท ส�ำนักงานสามสิบสี่ออดิต จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.

นายอดุลย์
นางสาวนันทภัค
นางวรรณวัฒน์
นายอัชรันต์
นางสาววนารี

คุณาอัครวุฒิ
กลับเจริญดี
เจริญศิริมณี
ขจรเกียรติพิสิฐ
สินสกุล

หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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ประกาศ

ที่ 10/2560

รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด ชุดต่าง ๆ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการฯ ครัง้ ที่ 7/2560
(วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการฯ ชุดต่าง ๆ ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการอำ�นวยการ
1. นายสมศักดิ์
ศรีทองวัฒน์ ประธานกรรมการฯ
2. ดร.เฉลิมพล
ดุลสัมพันธ์ กรรมการอ�ำนวยการ
3. นายไพบูลย์
แก้วเพทาย กรรมการอ�ำนวยการ
4. นายเสนอ
วิสุทธนะ
กรรมการอ�ำนวยการ
5. นายสุวรรณ
กาเซ็ม
กรรมการอ�ำนวยการ
6. นายบุญ
เถื่อนค�ำ	
กรรมการอ�ำนวยการ
7. นายประจวบ
คงเป็นสุข
กรรมการอ�ำนวยการ
		ให้ผู้จัดการทั่วไป เป็นเลขานุการคณะกรรมการอ�ำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้พิเศษ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นายประจวบ
นางสาวณัทภาดา
นายบุญ
นายเสนอ
นายไพศาล

คงเป็นสุข
โตมานิตย์
เถื่อนค�ำ	
วิสุทธนะ
มะลิทอง

ประธานคณะกรรมการฯ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายไพบูลย์
นายประจวบ
นายไพศาล
นายเสนอ
นายมานัต
นายด�ำรงค์

แก้วเพทาย
คงเป็นสุข
มะลิทอง
วิสุทธนะ
บุญเขียว
ปั้นสมพงษ์

ประธานคณะกรรมการฯ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
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นายไพบูลย์
นายสุวรรณ
นางสาวจารุณี
นายเรวัตร
นายมานัต

แก้วเพทาย
กาเซ็ม
วงศ์ประยูร
ขาวส�ำอางค์
บุญเขียว

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

ประธานคณะกรรมการฯ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายบุญ
นายเสนอ
นายสุวรรณ
นายประจวบ
นายไพศาล
นายด�ำรงค์
นางสาวณัทภาดา
นายมานัต

เถื่อนค�ำ	
วิสุทธนะ
กาเซ็ม
คงเป็นสุข
มะลิทอง
ปั้นสมพงษ์
โตมานิตย์
บุญเขียว

ประธานคณะกรรมการฯ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
5.

นายด�ำรงค์
นายสุวรรณ
นางสาวจารุณี
นางสาวณัทภาดา
นายพรชัย

ปั้นสมพงษ์ ประธานคณะกรรมการฯ
กาเซ็ม
เลขานุการ
วงศ์ประยูร กรรมการ
โตมานิตย์ กรรมการ
พิพัฒน์ด�ำรงกุล กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาทุนการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวจารุณี
นางสาวณัทภาดา
นายไพศาล
นายเรวัตร
นายพรชัย

วงศ์ประยูร ประธานคณะกรรมการฯ
โตมานิตย์ เลขานุการ
มะลิทอง
กรรมการ
ขาวส�ำอางค์ กรรมการ
พิพัฒน์ด�ำรงกุล กรรมการ

ประกาศ

ที่ 11/2560

เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการฯ
ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการฯ จ�ำนวน 18 ท่าน ดังมีรายชือ่
ต่อไปนี้

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. นายชัยยงค์
พัวพงศกร
		 ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
2. นายบุญเทียน ค�้ำชู
ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
3. นายประสงค์ บูชา
		 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
4. นายวีระ
แจ่มนาม
ประธานสหกรณ์บริการพนักงาน กฟน. จ�ำกัด
5. นายสิทธิพร มีเสถียร
		 อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ (สอฟ.)
6. นายบุญเลิศ
เด่นดี
		 ประธานชมรมสมาชิกผู้เกษียณอายุ สอฟ.

คณะที่ปรึกษา
1. นายนิพัทธ์
เหลืองด�ำรงค์
		 ประธานคณะที่ปรึกษา
2. นายคมสัน
ทองศิริ
		 ที่ปรึกษาด้านสมาชิกสัมพันธ์
3. นายสุดตา
นรสาร
		 ที่ปรึกษาด้านเร่งรัดและติดตามหนี้
4. นางทัศนีย์
ใหลสกุล
		 ที่ปรึกษาด้านการศึกษา 1
5. นายฐิติพงศ์
สมบูรณ์ศิลป์
		 ที่ปรึกษาด้านการศึกษา 2
6. นายสุนทรชัย ผลสมบูรณ์โชค
		 ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ
7. นายสมาน
ขามเทศทอง
		 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายอลงกต
เกียรติสงคราม
		 ที่ปรึกษาด้านบริการรถโมบาย
9. นายเฉลิมพล พ่วงพี
		 ที่ปรึกษาด้านฌาปนกิจสงเคราะห์
10. นายไพศาล
กรรณุมาตร
		 ที่ปรึกษาด้านเงินกู้
11. นายวินัย
มาลาวงษ์
		 ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
12. นายสมพงษ์ นิคมเขตต์
		 ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการสมาชิก
13. นายสมบัติ
ภู่ไพโรจน์
		 ที่ปรึกษาด้านสมาชิกสัมพันธ์

นายสมศั ก ดิ์ ศรี ท องวั ฒ น์ ประธาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ กฟน. น�ำคณะกรรมการ
บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟน. เข้าร่วม
วันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ณ การไฟฟ้า
นครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ (เพลินจิต) เมือ่ วันที่
1 สิงหาคม 2560
และในการนี้ นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟน. ได้ร่วม
ให้การสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
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มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

63

64

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

ผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้สหกรณ์

ภาพกิจกรรมจัดทำ�ดอกไม้จันทน์

วันที่ 9 มิ.ย. 60 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำ�นักงานใหญ่ เพลินจิต

นางชุลี ศุภวรรธนะกุล

นายสิทธิพร มีเสถียร

สมาชิกผู้ถือหุ้นสูงสุด

นางทัศนีย์ รักเอี่ยม

นางสุภา เหล็กเพ็ชร

นายสุรัตน์ จันทรศิริ

นายประพันธ์ เวียงตาลจันทรา

นายสรนันท์ สินวิชัย

ผู้มีอายุการเป็นสมาชิกสูงสุด

นายประจบ ขวัญสุวรรณ

นายสุเทพ จีนสิน

นายมานิตย์ แสนเกษม
2

มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

นายเพิ่มศักดื์ บุญประเสริฐ

การรับเสื้อทีร่ ะลึก (เสื้อโปโลสีด�ำ)

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดท�ำเสื้อยืดเพื่อแจกให้กับ
สมาชิกคงสภาพ หากสมาชิกท่านใดยังไม่ได้รับสามารถรับได้ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สาขาวัดเลียบ และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สาขาเพลินจิต
หลักฐานที่ต้องน�ำมาแสดง
 บั ต ร ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ ์ ห รื อ
บัตรประจ�ำตัวประชาชน
 กรณี ม อบอ� ำ นาจ ให้ น� ำ บั ต รของ
ผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจมาแสดง
ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมเป็นผู้ติดตามข่าวสาร สอฟ.
ทางช่องทาง Line Application
สมาชิกสามารถเข้าร่วมเป็นผู้ติดตาม
ได้โดยเพิ่ม ID Line:@duu6556a
หรือ สแกน QR Code นี้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 ฉุกเฉิน
 สามัญ
 พิเศษ

ร้อยละ
5.25
5.25
5.25

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ร้อยละ

ออมทรัพย์
ออมทรัพย์เพิ่มพูน (40)
ออมทรัพย์เพิ่มพูน (50)
ออมทรัพย์เพิ่มพูน (60)
ออมทรัพยเพิ่มพูน (70)
ฝากประจ�ำ 12 เดือน
สะสมทรัพย์

1.65
3.40
3.40
3.65
3.80
3.40
3.65









นายจ�ำรัส ชวดสุวรรณ
มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ
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ส�ำนักงานวัดเลียบ
วันจันทร์

นายสุวรรณ กาเซ็ม

08 1638 0875

วันอังคาร

นายประจวบ คงเป็นสุข

08 1916 7933

วันพุธ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

08 1432 5791

วันพฤหัสบดี

นายบุญ เถื่อนค�ำ

08 6572 2237

วันศุกร์

นายเสนอ วิสุทธนะ

08 9215 4449

ส�ำนักงานเพลินจิต
วันจันทร์

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย

08 1694 7108

วันอังคาร

นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์

08 1170 0087

วันพุธ

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย

08 1694 7108

วันพฤหัสบดี

นายประจวบ คงเป็นสุข

08 1916 7933

วันศุกร์

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย

08 1694 7108

ไม่ได้รับความสะดวก
มีปัญหา เชิญปรึกษากรรมการ
0 2225 7713, 0 2225 7714
พ.702 5845-7 ต่อ 105 หรือ 130

คณะผู้จัดท�ำ
นายด�ำรงค์ ปั้นสงพงษ์
นางสาวณัทภาดา โตมานิตย์
นายนิพัทธ์ เหลืองด�ำรงค์
นายบัญชา เนาว์อยู่คุ้ม

นายสุวรรณ กาเซ็ม
นางสาวจารุณี วงศ์ประยูร
นายวินัย มาลาวงษ์
นายสิทธิชาติ รุ่งเรืองมา

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
นายพรชัย พิพฒ
ั น์ดำ� รงกุล
นายศราวุฒิ อรรถพงศ์ธร
นายมนต์ชัย พ่วงลา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอฟ.

