


ภาพกิจกรรม 
พิธีมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

2 มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ



คณะกรรมการอ�านวยการ
1.	ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์	 ประธาน
2.	นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย	 กรรมการ
3.	นายประจวบ	 คงเป็นสุข	 กรรมการ
4.	นายสุวรรณ	 กาเซ็ม	 กรรมการ
5.	นายสุทธ์	 นรสาร	 กรรมการ
6.	นายสมาน	 ขามเทศทอง	 กรรมการ
7.	นายนิพัทธ์	 เหลืองด�ารงค์	 กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้พิเศษ
1.	นายวันลักษณ์	 ชีวะถาวร	 ประธาน
2.	นายนิพัทธ์	 เหลืองด�ารงค์	 เลขานุการ
3.	นายสมาน	 ขามเทศทอง	 กรรมการ
4.	นายประจวบ	 คงเป็นสุข	 กรรมการ
5.	นายสุวรรณ	 กาเซ็ม	 กรรมการ
6.	นายสิน	 จริตกาย	 กรรมการ
7.	นายบุญ	 เถื่อนค�า	 กรรมการ
8.	นายอลงกต	 เกียรติสงคราม	 กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
1.	นายสิทธิพร	 มีเสถียร	 ประธาน
2.	นางทัศนีย์	 ใหลสกุล	 เลขานุการ
3.	นายวันลักษณ์	 ชีวะถาวร	 กรรมการ
4.	นายสิน	 จริตกาย	 กรรมการ
5.	นางสาวศิริพร	 เปานิล	 กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1.	นายสุวรรณ		 กาเซ็ม	 ประธาน
2.	นายสมาน	 ขามเทศทอง	 เลขานุการ
3.	นายประจวบ	 คงเป็นสุข	 กรรมการ
4.	นายนิพัทธ์	 เหลืองด�ารงค์	 กรรมการ
5.	นางสาวศิริพร	 เปานิล	 กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้
1.	นายสุทธ์	 นรสาร	 ประธาน
2.	นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย	 เลขานุการ
3.	นายประจวบ	 คงเป็นสุข	 กรรมการ
4.	นายนิพัทธ์	 เหลืองด�ารงค์	 กรรมการ
5.	นายอลงกต	 เกียรติสงคราม	 กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษา
1.	นายสุทธ์	 นรสาร	 ประธาน
2.	นางสาวศิริพร	 เปานิล	 เลขานุการ
3.	นายบุญ	 เถื่อนค�า	 กรรมการ
4.	นายสุนทรชัย	 ผลสมบูรณ์โชค	 กรรมการ
5.	นายอลงกต	 เกียรติสงคราม	 กรรมการ

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ จ�ากัด  

โทร : 0-2282-6033-4

จ�านวน 7,000 ฉบับ

1.	นายอดุลย์	 คุณาอัครวุฒิ	 หัวหน้า
2.	นายเอนก		 ชูศิริ		 ผู้ตรวจสอบกิจการ
3.	นางสาวนันทภัค	 กลับเจริญดี	 ผู้ตรวจสอบกิจการ
4.	นางสาวกิติญาดา	 ล้อสกุลชัย	 ผู้ตรวจสอบกิจการ
5.	นางสาวพิรุณ	 ภาสดา	 ผู้ตรวจสอบกิจการ

(ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำากัด

สาร
ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์

ประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำากัด

ผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิก	 สอฟ.	 ท่ีเกษียณอายุงาน	 กฟน.	 ในปีนี	้ 
ทุกท่าน	 ที่ท่านได้ประสบความส�าเร็จในชีวิตการท�างานใน	 กฟน.	 จนถึง 

วันเกษียณอายุงาน	ผมขอชื่นชม	และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยความจริงใจ

ในโอกาสท่ีท่านเกษียณอายุงานนี้	 ผมของเชิญชวนให้ท่านเป็นสมาชิกสหกรณ	์
สอฟ.	ต่อไป	และขอให้ทุกท่าน	น�าเงินที่ได้จากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนเงิน
บ�าเหน็จที่ท่านได้รับ	ฝากไว้กับ	สหกรณ์ฯ	สอฟ.	โดยการซื้อหุ้น	หรือฝากเงิน	เพื่อเป็น
หลักประกนัส�าหรบัอนาคตของท่านภายหลงัเกษยีณ	ท่านจะได้รบัผลตอบแทนสงูสดุ	คอื	 
เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝาก	 และไม่ต้องเสียภาษี	 เงินของท่านจะปลอดภัย	 ไม่ให้มี
ความเสี่ยง	ขอให้ท่านได้โปรดไว้วางใจสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ของเรา	และผมไม่แนะน�า
ให้ท่านน�าเงนิไปลงทนุทีอ่ืน่	เช่น	เล่นหุน้	ซือ้ทอง	หรอืฝากเงนิกบัสหกรณ์เครดิตยเูนยีน	
ซึ่งมีความเสี่ยงภัยสูงมาก	ฝากเงินไว้กับสหกรณ์ฯ	ของเรา	ปลอดภัย	และ	ได้รับผลตอบ 
แทนสูงสุด	

ผมขออวยพร	ให้สมาชิกที่เกษียณอายุงานในปีนี้ทุกท่าน	จงประสบแต่ความสุข	 
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง	ปราศจากโรคภัย	ไข้เจ็บ	ทั้งปวง	ขอให้ท่านใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
อย่างมีสติ	สุข	สงบ	ปลอดภัย	ขอให้ท่านมีอายุยืนยาว	และขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 
ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านหลังเกษียณ	 สหกรณ์ฯ	 จะดูแล	 รักษาเงิน	 ของท่าน 
ให้มั่นคง	ปลอดภัย	และได้รับผลตอบแทนสูงสุด	

ด้วยความเคารพ	รัก	และ	ความปรารถนาดี

3มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



สารจาก
นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศินกุล

ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง

4 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



(นายบุญเทียน ค�้าชู)
ประธานมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์

เนือ่งในโอกาสสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวงเกษยีณ

อายุ	2556

การเกษยีณอายขุองพนกังานการไฟฟ้านครหลวง	หรอืข้าราชการพนกังานกจิการภาคเอกชน	ถอืว่าเป็น 

ไปตามกฎระเบยีบแบบแผนหรอืกฎหมายทีป่ฏบิตัใินกจิการนัน้	ๆ 	เมือ่อายคุรบเกษยีณต้องหยดุการปฏบิติั

หน้าที่ในงานประจ�า	 มิได้หมายความว่าต้องออกจากงานเพราะเหตุไม่บังควรอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ดังนั้น 

การที่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงเกษียณอายุใน

ครั้งนี้ถือว่าท่านเป็นผู้มีเกียรติควรแก่การยกย่องท้ังในพนักงานและสมาชิก	 เพราะทุกท่านได้ใช้ความ

พยายามประกอบกจิการงานทกุๆสถานะ	ความขยนัหมัน่เพยีรอดทน	ปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างเคร่งลดั 

ตลอดเวลา

ในนามขอมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์	ท้ายซึ่งท�าหน้าที่แทนคุณไพศาล	ธวัชชัยนันท์	อดีตประธาน

สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง	และผู้ก่อตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้า

นครหลวง	 ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่าน	 ที่เกษียณอายุในปี	 2557	 นี้ทุกคน	 และขอเรียนเชิญให้ทุก

ท่านทุกคนได้คงความเป็นสมาชิกของสหกรณ์สืบต่อไปอย่าลาออกถอนหุ้นหรือเงินฝากพร้อมทั้ง	 เมื่อ

รบัเงนิจากกองทุนบ�าเหนจ็และส�ารองเลีย้งชพีแล้วควรท�ามาฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรพัย์ของเราอย่าไป

สุม่เสีย่งกบัสถาบนัทีไ่ม่มัน่ใจมัน่คงหรอืไปซือ้ทองอนึง่สถานการณ์เศรษฐกจิของประเทศทกุวนัน้ีอยูใ่น

ภาวะทดถอยดอกเบีย้ธนาคารต�า่กว่าสหกรณ์มากซึง่จะท�าให้ค่าครองชีพของเราไม่เพยีงพอในแต่ละเดอืน	

ขออวยพรให้เกษียณปี	2557	ทุกท่านทุกคนมีพลานามัยสมบรูณ์ไม่เจ็บไม่ไข้	มีอายุยืนยาวสืบไป

สารจาก
นายบุญเทียน  ค�้าชู

ประธานมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์
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สารจาก
นายนิพัทธ์  เหลืองด�ารงค์

ประธานสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำ กัด

(นายนิพัทธ์  เหลืองด�ารงค์)

ประธานสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำากัด

สวัสดีครับ	พี่	ๆ	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง	จ�ากัด

วันที่	30	กันยายน	ของทุก	ๆ	ปี	เริ่มใกล้เข้ามาอีกแล้ว	นั่นหมายความว่าจะมีพนักงานการไฟฟ้านครหลวง	ของเรา
จะต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวงด้วยเหตทุีเ่กษยีณอาย	ุในปีนีมี้พนกังานเกษยีณอาย	ุ223	คน	และ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	221	คน	ถือได้ว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์	
ในช่วงก่อนหน้านี้	 พี่	 ๆ	 คงได้เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่กันพอสมควร	 จากเดิมที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง	 ๆ	 
ท่ีได้รบัมอบหมาย	กไ็ด้ถ่ายทอดมอบหมายงานให้กบัรุน่น้อง	ๆ 	ได้รบัผดิชอบในเรือ่งการงานกนัต่อไป	ซ่ึงในแต่ละท่านทีจ่ะ
เกษยีณอายุจาก	กฟน.	น้ัน	มชีวิีตการงานทีน่่าสนใจเป็นอย่างมาก	ผมอาจโชคดกีว่าคนอืน่นดิหนึง่	ทีไ่ด้ท�างานในส่วนนี	้จงึ
มโีอกาสทีไ่ด้พบปะกับพี	่ๆ 	ทีจ่ะเกษยีณในปีน้ี	และผูท้ีเ่กษยีณไปแล้วหลาย	ๆ 	ท่าน	ได้เคยเล่าเรือ่งชวีติในการท�างานให้ฟัง	 
บางท่านในชวีติการท�างานกเ็รยีบง่ายตามสไตล์	บางท่านกด็เุดอืด	โลดโผน	ผ่านเหตกุารณ์เรือ่งราวต่าง	ๆ 	มามากมายได้ประสบการณ์ 
ชนิดที่เรียกว่าหลายคนที่ได้ฟังแล้วต้องอึ้ง..ไปตาม	 ๆ	 กัน	 คิดไม่ออกเหมือนกันว่า	 ผ่านช่วงส�าคัญของชีวิตมาได้อย่างไร	 
หลายท่านกไ็ด้ส่งผ่านถ่ายทอดประสบการณ์ของการท�างานไว้ให้รุน่น้องอย่างมาก	เช่ือว่าน้อง	ๆ 	ทีม่าภายหลงัท่ีเพยีบพร้อม
ไปด้วยความรูใ้นภาคทฤษฎ	ีหากได้ประสบการณ์ท�างานจากรุน่พี	่ๆ 	ไว้กจ็ะเป็นแบบอย่างในการด�าเนนิชีวติของการท�างาน
ได้เป็นอย่างมาก	สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาองค์กรการไฟฟ้านครหลวงเป็นดี

ผมต้องขอแสดงความยนิดกีบัพี	่ๆ 	ทกุท่านทีจ่ะเกษยีณจากการไฟฟ้านครหลวงทีเ่ปรยีบเสมอืนบ้านหลงัทีส่องของเรา	 
หลายท่านยงัไม่สามารถผ่านมาถงึจดุน้ีได้	ต้องถอืว่าพี	่ๆ 	ได้ประสพผลส�าเรจ็อย่างดใีนเรือ่งการครองตนครองงานมาถงึวนัสดุท้าย 
แห่งชีวิตการท�างาน..หลายท่านได้วางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณกันแล้ว	 บางท่านใช้เวลาการท�างานมาตลอดก็คงจะวางแผน
ให้เวลาอยูก่บัลกูกบัหลานเพ่ือชดเชยเวลาบางส่วนทีห่ายไปในช่วงทีทุ่ม่เทกบัการท�างานมาอย่างยาวนาน	บางท่านกค็งจะใช้
เวลาหลังเกษียณเพื่อท่องเที่ยวกันบ้างเพราะที่ผ่านมามักจะมีการอ้างว่าไม่มีเวลาต่อนี้ไปเวลาเหลือเฟือคงท่องเที่ยวกันอย่าง
มีความสุข	บางท่านอาจจะเข้าวัด	ท�าบุญ	ศึกษาธรรม	 เพราะมองเห็นแล้วว่าความสุขที่แท้จริงคือการไม่เป็นทุกข์การขจัด
ทุกข์ได้น้ันต้องประกอบด้วยความเพยีรในเรือ่ง	ทาน	ศลี	ภาวนา	จงึจะสามารถทีผ่่านทกุข์ไปได้และมีความสขุอย่างแท้จรงิ	 
ไม่ว่าพี่	ๆ 	จะวางแผนใช้ชวีติหลงัเกษยีณกนัอย่างไรอย่าลมืแวะเข้ามาบ้านหลงัทีส่องนีด้้วยนะครบั	น้อง	ๆ 	ทัง้หลายทีย่งัอยู่
ในบ้านหลังใหญ่หลังนี้ยินดีต้อนรับพี่	ๆ	ทุกท่านด้วยความจริงใจ

ท้ายทีสุ่ดนีข้ออ�านาจบารมขีองพระบรมศาสดาสมเดจ็สัมมาสัมพทุธเจ้า	พระธรรมค�าส่ังสอนของพระองค์	พระสงฆ์ 
ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	 และสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายที่พี่	 ๆ	 เคารพนับถือ	 จงดลบันดาลให้พี่	 ๆ	 และครอบครัวมีความสุข 
ตลอดไป	สวัสดีครับ
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เผลอแป๊บเดียว	ก็เลยครึ่งปีแล้ว	พ.ศ.	2557	แล้ว	และเดือนกันยายนนี้	จะมีสมาชิก	สอฟ.	ที่เกษียณอายุงาน	

200	 กว่าคน	พนักงานที่เกษียณอายุงานส่วนใหญ่ก็เป็น	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ

ไฟฟ้านครหลวง	หรือ	สอฟ.	

ดงันัน้	ผมจงึขอรายงานให้ท่านสมาชกิได้ทราบถงึสถานะ	และผลการด�าเนนิงานของ	สอฟ.	ในรอบครึง่ปี	2557	 

โดยเปรียบเทียบกับยอด	ณ	วันสิ้นปีที่แล้ว	(31	ธันวาคม	2556)	เพื่อจะได้ให้สมาชิกได้รับทราบ	ดังนี้

        หน่วย : ล้านบาท

 ล�าดับ รายการ 30 มิย. 57  31 ธค. 56 เพิ่ม (ลด) 

	 1.	 สมาชิก	(คน)		 11,173	 11,213	 (40)

	 2.	 ทุนเรือนหุ้น		 7,294.67		 7,253.64		 41.03

	 3.	 เงินรับฝาก		 15,075.97		 14,481.27		 594.70

	 4.	 ทุนส�ารอง/ทุนสะสม		 865.65		 807.59		 58.06

	 5.	 เงินให้กู้แก่สมาชิก		 21,414.53		 21,659.61		 (245.08)

	 6.	 เงินฝากธนาคาร		 	706.34		 99.26		 607.08

	 7.	 เงินลงทุน		 2,694.66		 2,470.49		 224.17	

	 8.	 เงินกู้ยืม		 1,588.30		 1,897.25		 (308.95)	

	 9.	 สินทรัพย์รวม		 25,417.47		 25,278.89		 138.58

	 10.	 หนี้สินรวม		 17,022.37		 16,688.14		 344.23

	 11.	 ทุนรวม		 8,395.10		 8,590.75		 (195.65)	

	 12.	 รายได้		 676.71		 1,341.19		 (664.48)

	 13.	 ค่าใช้จ่าย		 446.17		 815.95		 (369.78)

	 14.	 ก�าไร												 	230.60				 525.24			 (294.64)

ผลการด�าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ (สอฟ.) ครึ่งปี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

หมายเหตุ ล�าดับที่	12	-	14	ปี	57(ครึ่งปี)	ปี	56(เต็มปี)

i i i i i i i i i i
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ศาสนาพุทธสอนว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนมีกรรมแต่อดีต ทุกคนจึงเกิดมาชดใช้กรรมเก่า พระพุทธเจ้า 
สอนไว้ว่า คนเราทกุคนมชีะตาลขิติ (กรรมเก่า) อยู ่แต่เรากส็ามารถลขิติชะตา (กรรมใหม่) ของเราเองด้วยเช่นกนั  
หากเรายอมจำานนต่อชะตาชีวิตที่ลิขิตไว้ เราย่อมจมปลักอยู่กับกรรมในอดีต โดยไม่มีวันได้ผุดได้เกิด

เราต้องมัน่ใจว่า เราจะสร้างชวีติด้วยสองมอืสองแขนของเราเอง และจกัไม่ยอมจ�านนต่อคตโิบราณทีว่่า “แข่งเรอื 
แข่งพายนั้น..แข่งได้ แต่จะแข่งบุญแข่งวาสนานั้น..แข่งไม่ได้” เพราะมีหรือจนอยู่ที่ทำาตัว ดีหรือชั่วอยู่ที่
ตัวทำา

ดังนั้น เราต้องไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต กล้าลุกขึ้นท้าทายและสู้กับชะตาที่ลิขิตเราไว้ แล้วลิขิตชะตาของเรา 
ขึน้ใหม่อย่างทระนงองอาจและมศีกัดิศ์ร ีเพือ่ให้โลกได้ตระหนกัว่า นีแ่หละคนสูช้วีติทีไ่ม่ยอมพ่ายแพ้ต่อชะตาชวีติ 
ของตนเอง เหมือนเช่นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่า “ประจวบ คงเป็นสุข”

ประจวบ เป็นคนมภูีมลิ�าเนาอยูแ่ถวสายไหม เขตบางเขน เกดิเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2497 ณ บ้านเลขที ่55 หมู ่5  
แขวงสายไหม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ไม่น่าเชือ่ว่า ชวีติของประจวบท่ีเริม่ต้นจากศนูย์ด้วยการเป็นเดก็วดั สดุท้ายกลบัได้รับเลอืกเป็นประธาน 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ที่มีคนรู้จักและยอมรับนับถือทั้งการไฟฟ้านครหลวง
และทั่วประเทศ

ไม่น่าเชือ่อกีเช่นกนั จากเดก็หนุม่ทีไ่ม่มบ้ีานของตนเอง ต้องระเหเร่ร่อนไปอาศยัพกัหรอืเช่าบ้านตามทีต่่าง ๆ   
สดุท้ายในวยัใกล้เกษยีณอาย ุประจวบได้เป็นเจ้าของตกึอาคาร 4 ชัน้ มห้ีองให้ผู้คนเช่าถงึ 40 ห้อง มลูค่า  
ณ วนัท่ีก่อสร้างเป็นเงนิถงึ 10 ล้านบาท ปัจจบุนัมมีลูค่ากว่า 15 ล้านบาท นีแ่หละ วถิชีวีติของชายหนุม่สู้ชวีติ 
ที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อชะตากรรมของตนเองและเป็นแบบอย่างผู้นำาที่พึงปฏิบัติตาม

จากชีวิตทีย่ากจนค้นแค้น จ�าเป็นต้องเข้าไปใช้ชวีติเป็นเดก็วดั อาศยัข้าวก้นบาตรประทงัชวีติ หลงัจากพ่อเสยีชวีติ  
พี่น้องทั้งหมด 8 ชีวิต ต้องอยู่ภายใต้ภาระการดูแลของแม่เพียงคนเดียว

โดย ไพบูลย์ แก้วเพทาย

ประจวบ คงเป็นสุข...ชีวิตมิได้โรย
ด้วยกลีบกุหลาบ

จากเด็กวัด...สู่...ต�าแหน่งประธานสหภาพฯ

นักปรัชญาคนหนึ่งถามว่า “ชีวิตเกิดมาท�าไม” 
มบีางคนบอกว่า “คนเราเกดิมาเพือ่ทีจ่ะตาย” มคีนถามอีกว่า “ตายแล้วไปไหน”

ปรัชญาเมธีของจีนกล่าวไว้ว่า “ความเป็นยังไม่รู้ ไปรู้ความตายท�าไม”
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แม่คอืผู้ทีท่�าทกุกอย่างเพือ่ให้ลกู ๆ  ได้มข้ีาวกนิ ต้องท�ามาหากนิอย่างไม่รูเ้หนด็เหนือ่ย เพือ่หาเงนิมาเลีย้งดลูกูถงึ  
8 คน ประจวบ เล่าว่า “คณุแม่ผมจ�าเป็นต้องยดึอาชพีค้าขายโดยการพายเรือขายผักและของช�า ในคลองสอง  
สายไหมไปจนถึงสะพานใหม่หรือตลาดยิ่งเจริญ คุณแม่ขายทุกวัน ไม่มีวันหยุดเพื่อเล้ียงลูก 8 คน”  
นี่แหละพระคุณแม่หรือที่โบราณว่า พ่อแม่ คือ พระในบ้านของเราเอง

ด้วยความสงสารแม่ทีเ่หน่ือยยากแสนสาหสั ประจวบ ลกูคนที3่ ของแม่ จงึตดัสนิใจออกจากบ้านเพือ่เป็นการแบ่งเบา 
ภาระของแม่ลง “ผมเห็นแม่แล้วสงสารแม่จับใจ เลยตัดสินใจออกจากบ้านมาอยู่กับหลวงตาท่ีวัดเพื่อ 
อาศัยข้าวก้นบาตรและเรียนหนังสือไปด้วย”

ประจวบได้ย้อนอดีตถึงชีวิตที่ต้องปากกัดตีนถีบ ปี 2514 หลังจากเป็นเด็กวัดอยู่ไม่นาน ตากับยายก็มารับ 
ไปอยู่ด้วยที่บ้านแถวศรีย่านซอย 2 นั่นคือ จุดเร่ิมต้นชีวิตที่ได้เข้ามาสัมผัสกับเร่ืองราวต่าง ๆ มากมายของ 
คนการไฟฟ้านครหลวง ตากบัยายน�าไปฝากให้เป็นลกูจ้างร้ายขายกาแฟ ชือ่ ร้านเฮยีเกยีว คนใน กฟน.เขตสามเสน  
ไม่มใีครไม่รูจ้กัร้านกาแฟของเฮยีเกียว เพราะร้านนี ้ขายกาแฟตอนเช้า พอแดดร่มลมตกช่วงเยน็ย�า่ค�า่ลง ร้านเฮยีเกยีว 
ก็หนาแน่นไปด้วยผู้คน เพราะเฮียเกียวจะเปลี่ยนจากร้านกาแฟเป็นร้านเหล้าต่อทันที ลูกค้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหน  
ก็คน กฟน.นี่แหละที่ชื่นชอบยิ่งนัก เพราะไม่ต้องจ่ายสด กินแล้วเชื่อไว้ก่อน ไปจ่ายทีหลังได้

ประจวบ จ�าได้แม่นย�าและเล่าว่า “ตอนต้นเดอืนกนิกนัอย่างสนกุสนาน พอสิน้เดอืนเดนิหน้าแห้งกนัเป็นแถว  
มพีนกังานบางคนกินเช่ือเอาไว้เกินเดือน จงึจ�าเป็นต้องจ่ายคร่ึงค้างไว้คร่ึง เรียกว่า กนิกนัแบบไม่เผือ่คน 
ทางบ้านเลย หน้าทีผ่มเช้าเสร์ิฟกาแฟ...พอตกเยน็เสร์ิฟเหล้า...พอสิน้เดอืนผมมหีน้าทีไ่ปรอเกบ็เงินค่าเหล้า 
ที่กินเชื่อเอาไว้ มีคนไปรอเก็บเยอะเลย มีทั้งลูก เมีย และเจ้าหนี้อื่น ๆ เต็มไปหมดบริเวณที่รับเงินเดือน 
เพราะสมัยนั้นรับเป็นเงินสดใส่ซอง” 

บทประพนัธ์นยิายเรือ่ง “อยู่กับก๋ง” ของ หยก บรูพา เขยีนไว้ว่า “จงอย่าอายทีเ่ป็นคนจน แต่จงอายท่ีเป็น 
คนเลว เพราะความมีความจนนั้น เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่ความดีความเลวเราเลือกท�าเลือกเว้นได้”

ประจวบ เล่าถึงเบื้องหลังของชีวิต ด้วยความภาคภูมิใจในการท�างานด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเอง  
ไม่ท�าชั่วก่อความเดือดร้อนให้ใคร ถือเป็นอาชีพที่สุจริตจะอายไปท�าไม “ผมได้เป็นลูกจ้างร้านเฮียเกียวหลายปี  
จึงเป็นที่มาที่หลายคนพูดจนติดปากว่า ประจวบเป็นเด็กส่งกาแฟหน้าโรงไฟฟ้า ผมไม่เคยนึกอาย
เลย แต่ทางตรงกันข้าม ผมกลับดีใจและภูมิใจ เพราะที่นี่ท�าให้ผมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างดีเลยครับ  
ถือว่าเป็นครูให้ผมได้เรียนรู้และจดจ�าในข้อที่ควรเอามาเป็นตัวอย่าง ถึงการครองงาน ครองตนและ 
เป็นคนดีของครอบครัว” 

จากประสบการณ์ทีม่องเหน็ด้วยตา...รบัรูด้้วยใจ...อย่างลกึซึง้ ประจวบได้ซมึซบัรบัรูถ้งึปัญหาของคน กฟน. แล้ว 
เกบ็รบัเป็นบทเรยีนชีวิตเพือ่สร้างอนาคตให้กบัตนเองและครอบครวั ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะเกบ็รบัสิง่ด ีๆ  และไม่กระท�าตนใฝ่ต�า่  
แล้วมุ่งมั่นสร้างอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว

ทรัพย์สินเงินทองมิได้หล่นมาจากฟากฟ้า...ความส�าเร็จมิได้สร้างเพียงชั่วข้ามคืน หากต้องต่อสู้อย่างอดทน 
บากบั่นและเหนื่อยยาก ประจวบจดจ�าได้อย่างแม่นย�า จากเงินเดือน 150 บาทในเดือนแรก จนกระทั่ง 340 บาท 
ต่อเดอืนในช่วงหลงั ครึง่หนึง่ของเงนิเดอืนต้องส่งกลับไปช่วยแม่ทกุเดอืน เพือ่แบ่งเบาภาระของแม่ทีเ่ลีย้งดู 
มาจนเติบใหญ่ นี่คือ ความกตัญญูต่อบุพการี...ที่มีบุญคุณค�้าหัว ซึ่งประจวบไม่เคยลืม คติชีวิตแบบอย่าง 
ความกตัญญูรู้คุณบิดามารดา ถือเป็นคุณธรรมขั้นสูงสุดและเป็นพื้นฐานของคุณธรรมทั้งปวง 

ด้วยความเพียรพยายามทีต้่องการพฒันาตนเอง ประจวบไม่เคยหยดุนิง่ คตทิีว่่า “ชวีติคอืการต่อสู ้ศตัรคูอื  
ยาก�าลัง” โดยเฉพาะศัตรูแห่งความทุกข์ยากและอุปสรรคทั้งปวง ด้วยความยากจน ประจวบ ไม่ใช่คนเรียนสูงไม่
เคยเรียนช่างเรียนวิชาชีพใด ๆ แต่ชีวิตต้องไม่หยุดนิ่งแล้วยอมจ�านนกับชะตากรรมของชีวิต 

“ตอนท�างานอยูร้่ายเฮยีเกยีว ผมได้เข้าไปส่งกาแฟใน ฝ่ายโรงงาน กฟน. มพีี ่ๆ  หลายคนเป็นพนกังาน 
การไฟฟ้านครหลวง ได้สอนให้ผมหัดเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า และเชื่อมด้วยแก๊ส ใช้เวลาว่างหัดเชื่อม 
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ประมาณ 2 ปีท�าให้ผมมีความช�านาญ เป็นโอกาสดที�าให้ผมได้เข้ามาเป็นลกูจ้าง กฟน. และเป็นพนักงาน 
กฟน.ตามล�าดับ”

เมือ่เข้าท�างานในการไฟฟ้านครหลวง ประจวบ มุง่มัน่ท�างานอย่างรบัผดิชอบไม่เคยเกเรท�าความเดอืดร้อนให้ใคร  
ตัง้ใจท�างานสร้างเนือ้สร้างตวัจากน้อยไม่หามาก ไม่คดิท้อถอยหรือท�าตวัให้ตกต�า่ คนเราถ้ารู้จกัคดิ..และใช้ความคดิ 
ให้เป็น เกิดมาชีวิตก็ต้อยต�่ากว่าคนอื่นอยู่แล้ว ถ้ายังท�าตัวใฝ่ต�่าอีก คงแสวงหาอนาคตที่ดีได้ยาก

จากเดก็วดั..กนิข้าววดั..เรยีนหนงัสอืกบัวดั กย้็ายมาอยูก่บัตายายทีศ่รย่ีาน ถกูไล่ทีย้่ายไปดอนเมอืง ด้วยเหต ุ
ทีต้่องเดนิทางมาท�างานแถวศรย่ีาน จงึออกมาเช่าบ้านอยู่กบัเพือ่น ๆ  แถวรมิคลองประปาสามเสน เป็นบ้านไม้สอง 
ชั้นมี 4 ห้องนอน อยู่รวมกันหลายคน ก็เช่าอยู่หลายปี 

จากห้องเช่าเล็ก ๆ นี้เอง ได้กลายเป็นห้องหอเรือนรัก เมื่อพบรักกับสายชล ประจวบจ�าได้อย่างแม่นย�า  
ถึงวันแต่งงาน เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2516 ทั้งคู่ได้แต่งงานกัน และกว่า 30 ปีที่ครองรัก ทั้งคู ่
ยงัใช้ชวีติร่วมทกุข์ร่วมสขุอยู่ยงมาจนทุกวนันี ้เมือ่มลีกูด้วยกนัคนแรกและสายชลเมยีคูช่วีติได้เข้าเป็นพนกังาน
การไฟฟ้านครหลวง จึงได้ดิ้นรนขยับขยายไปเช่าที่วัดบางพลัด 20 ตารางวา เพื่อปลูกบ้านของตนเองด้วย 
เงินกู้จากบุคคลภายนอก 50,000 บาท

ประจวบ เล่าว่า “ภรรยาผมเป็นคนขยันมาก ท�าหน้าที่แม่บ้านไม่บกพร่องเลย รู้จักเลือกกินเลือกซื้อ
แต่ในสิ่งที่จ�าเป็นและมีประโยชน์ให้เราสามารถประคองอยู่ได้ในแต่ละเดือนโดยไม่ให้เราติดลบ”

จากนัน้ปี 2526 กูเ้งนิสหกรณ์ 299,000 บาท ไปซือ้ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้จ�านวน 2 ห้อง แถวบางใหญ่ (รตันาธเิบศร์)  
ถือเป็นบ้านหลังแรกที่เกิดจากน�้าพักน�้าแรง เพื่อเป็นบ้านอันอบอุ่นที่สร้างความสุขในครอบครัวตามประสา 
พ่อแม่ลูก หลังจากนั้นอีกสิบสองปีให้หลัง ก็ตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพื้นที่ 50 ตารางวา บ้านหลังใหญ่ขึ้น  
อยูท่ีห่มู่บ้านพฤกษา 3 ซอยวดัลาดปลาดกุ ปี 2544 ตดัสนิใจขายบ้านเดีย่ว เพือ่ซือ้ทีด่นิ 120 ตารางวาแถวศาลา
ยาและปลูกสร้างบ้านตึกสองชั้นใต้ถุนสูง

จากประสบการณ์ชวีติทีผ่่านมาอย่างสาหสัและซมึซบับทเรียนชวีติของคน กฟน.มา ประจวบคดิแล้วคดิอกีว่า  
จะสร้างอนาคตทีดี่และสร้างวนิยัการเงนิให้กับครอบครัวได้อย่างไร จงึได้ปรกึษากบัภรรยาและลกูชายอกีสองคน  
ตัดสินใจขายทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อไปซื้อที่ดินหลังวัดบางศรีเมือง บริเวณท่าน�้านนท์ เนื้อที่ 183 ตารางวา  
พร้อมกบัปลกูสร้างหอพกัให้เช่าจ�านวน 40 ห้อง โดยกูเ้งนิจากสหกรณ์ฯ ในนามพ่อแม่ลกูทัง้ 4 คนเป็นเงนิ 8 ล้านบาท  
รวมกับบ้านที่ดินที่ศาลายา รวมแล้วเป็นเงินกว่า10 ล้านบาท

ระยะเวลาเกอืบ 10 ปีนับจากปี 2548 ด้วยมลูค่าทรพัย์สนิ 10 ล้านบาท วนันีม้ลูค่าได้เพิม่พนูขึน้กว่า 15 ล้านบาท  
ต้องยอมรับว่า เป็นความคิดที่ดีเย่ียมทีเดียว เพราะการลงทุนทรัพย์สินด้วยมูลค่านับสิบล้านบาท 
ด้วยเงินกู้ยืมจากสหกรณ์ฯนั้น ถือเป็นภาระที่สูงมาก หากทรัพย์สินนั้น ไม่สามารถสร้างรายได้หรือก่อ
มูลค่าให้เพิ่มขึ้น 

น่ีคอื แบบอย่างทีด่ ีซึง่สมาชกิสหกรณ์ฯทัง้หลายพงึถอืเป็นแบบอย่างได้ กูเ้งนิไปสร้างหอพกัให้เช่า ครอบครวั
สามารถมีรายได้จากค่าเช่าไปตลอดชีวิต อันเป็นเสมือน“น�้าซึมบ่อทราย” ถือเป็นเรื่องน่ายินดีส�าหรับคน ๆ หนึ่ง
ทีรู่จั้กใช้ประสบการณ์ชวีติมาสร้างอนาคตทีด่ใีห้กบัครอบครวัได้อย่างมัน่คงย่ังยืน ประจวบเล่าความหลงัให้ฟังว่า

“คนเราเลือกเกิดไม่ได้จริง ๆ แต่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วเลือกที่จะเดินไปในจุดที่ตัวเองคาดหวัง  
และตั้งใจเอาไว้ด้วยกันทุกคน แต่หนทางข้างหน้าแต่ละก้าวมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบดังที่เขาว่ากัน  
ผมเป็นคนหนึ่งที่ตั้งความหวังท่ีเดินไปข้างหน้าให้ถึงจุดหมายเพื่อวิ่งหนีความจนให้พ้น ครอบครัวผม
เริ่มจากศูนย์จริง ๆ” 

ประจวบย้อนชีวิตในอดีตอันแสนล�าบากอีกว่า
“ผมอยากบอกท่านได้เลยครับ กว่าเราจะมาถึงเส้นชัยได้ไม่ง่ายเลยครับ ท่านต้องลดละเลิก 

สิง่ฟุม่เฟือยทัง้หลายให้ได้ ผมเล่าอย่างไม่อายครบั ปี 2526 ทีผ่่อนบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ห้อง ซือ้ไว้ทีบ่างใหญ่  
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ผมห่อข้าวมาทานท่ีท�างานทุกวนั ตกเยน็กท็านข้าวทีบ้่านไม่เคยไปนัง่ร้านอาหารเลย... ผมหยดุทกุอย่าง 
การกินการเที่ยวเตร่ สมัยก่อนผมจะชอบเล่นหวยงวดหนึ่งหลายบาทเลยทีเดียว” 

เป็นธรรมดาจรงิ ๆ  ส�าหรบัชวีติคนจนทีต้่องพึง่หวยหวงัลาภก้อนโต เผือ่ดวงขึน้วาสนาจบั อาจรวยหลาย ๆ  ล้าน 
ได้ ชวีติจริงมิได้เป็นจรงิเช่นน้ันกันทกุคน ประจวบ คงคดิได้และคดิเป็น ทีไ่ม่พึง่สิง่ทีล่ม ๆ  แล้งจบัต้องไม่ได้ แต่สิง่ที ่
จับต้องได้ คือการพึ่งตนเอง อดทนอดกลั้น ละเลิกการเสพย์สุขทุกชนิดเพื่อสร้างอนาคตให้กับครอบครัว  
คนที่เป็นผู้น�าที่ดี มักคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ ประจวบ ยอมรับว่า ได้รับสิ่งบันดาลใจหรือแรงจูงใจในการอดออม
เพื่อครอบครัวจาก ไพศาล ธวัชชัยนันท์

“ผมโชคดีทีไ่ด้พบ พีไ่พศาล ธวชัชัยนนัท์ แกมรีถโตโยต้า เก่า ๆ  คนัหนึง่ พีไ่พศาล จะเข้ามาฝ่ายโรงงาน 
ที่สามเสนบ่อยครั้ง สมัยนั้นผมเป็นช่างซ่อมตังถังรถยนต์..ผมก็อยากรู้เรื่องของสหภาพฯและสหกรณ์ฯ  
คุณไพศาลได้ชักชวนพวกเราให้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับการออมฯ ผมไม่ได้ไปแต่มีเพื่อน ๆ หลายคน 
ไปฟัง และน�าเอกสารมาเชิญชวนออมทรพัย์ กลบัมาทีท่�างาน ผมได้อ่านท�าไห้ผมเกดิแรงบนัดาลใจทนัที  
เอกสารฉบับนั้น เขียนว่า ออมวันนี้เราก็มีเงินล้านได้ ตั้งแต่บัดนั้นเงินที่ผมน�าไปเล่นหวยเงินกินเหล้า  
ผมน�าเงินเหล่านั้นมาซื้อหุ้นสหกรณ์ ท่านเชื่อไหมครับ เงินเหล่านั้นเวลาผ่านไป 20 กว่าปี ท�าให้ผม 
มีเงินหุ้นในสหกรณ์ ครบล้านบาทจริง ๆ ครับ”

สำาหรบัชวีติการทำางาน ประจวบ เริม่ต้นจากพนกังานรายวนัละ 17 บาทในปี 2514 -15 ต่อมาปี 2516  
ได้รับปรับเป็นพนักงานรายวันชั่วคราวและรายวันประจ�าค่าจ้างวันละ 21 บาท ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีพนักงาน 
รายวันจ�านวนมากซึ่งสหภาพแรงงานฯ โดยไพศาล ธวัชชัยนันท์ ได้เรียกร้องให้มีการบรรจุเป็นพนักงานประจ�า  
ประจวบ ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน กฟน. ในต�าแหน่งคนงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2517 เงินเดือน  
600 บาทต่อเดือน ต่อมาได้ขึ้นต�าแหน่งเป็นช่างโลหะ 2- 3 (ปี 2519 - 2527) จากนั้นย้ายมาอยู ่ 
ฝ่ายบัญชีและการเงินเขตสามเสน ต�าแหน่งพนักงานเก็บเงิน 3 - 4 (ปี 2528 - 2538) แล้ว ปี 2538 - 2555 
ได้ย้ายมาสังกัดกองบริการจ�าหน่าย แผนกยานพาหนะ เขตสามเสน ได้รับต�าแหน่งพนักงานธุรการ 5 ต่อมา 
ปี 2556 ได้รับขึ้นต�าแหน่งเป็นพนักงานพัสดุ 6 แผนกพัสดุ ฟขส. ปี 2557 นี้ เป็นปีที่ประจวบเกษียณอายุ  
ด้วยอายุงาน 40 ปี 6 เดือน

ด้วยประวัติการท�างานที่ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบสูง เป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชา 
และเพือ่นร่วมงาน ประจวบได้รบัการคดัเลอืกเป็น “พนกังานการเงนิดเีด่น” ของ กฟน.เขตสามเสนในปี 2532 ส�าหรบั 
ชีวิตที่ต้องต่อสู้กับตัวเองมาตั้งแต่อายุเพียง 16-17 ปี ไม่เคยรู้จักชีวิตวัยรุ่น ต้องใช้ชีวิตอย่างล�าบากตรากตร�า 
พูดได้ว่าเกือบทั้งชีวิตทีเดียว แต่ประจวบก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น”

ประจวบได้เล่าว่า เมือ่ชวีติค่อนข้างพร้อมแล้ว มบ้ีานทีด่นิ ลกู ๆ  เข้างานหมดแล้ว ประจวบจงึคดิถงึงานเพือ่สงัคม 
ส่วนรวม ประจวบได้เข้าร่วมเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ฯตัง้แต่ปี 2542 จนถงึปัจจบุนั ชวีติทีไ่ด้เข้ามาสมัผัสกบั 
งานของสหกรณ์ฯ สัมผัสการท�างานของกรรมการสหกรณ์ฯ ท�าให้เรียนรู้ว่า ใครบ้างท�าเพื่อสมาชิกและใครกลุ่ม
ไหนท�าเพื่อตัวเองและพวกพ้อง ประจวบ กล่าวว่า

“ผมเข้ามาในช่วงแรกปี 2542 - 2544 ในช่วงนั้นจะเห็นได้ว่ามีที่ดินเปล่าเข้ามาจ�านองกับ สอฟ. เราเป็น 
จ�านวนมาก ที่ดินเปล่า แถววัดเทียนดัด หนองแขม ที่ดินบ้านไม้งาม ปทุมธานี ที่ดินหลังตลาดไท และอีกมากมาย 
หลายที่จน ผจก.ภักดี ที่เป็นผู้จัดการใหญ่ สอฟ. ในสมัยนั้น เตือนกรรมการบริหาร ว่าโฉนดที่ดินเปล่าใน สอฟ.  
มีเป็นจ�านวนมาก พอแล้ว ในช่วงนั้นผมเป็นกรรมการอ�านวยการเสียงข้างมาก และมีการพูดตามการไฟฟ้าไฟฟ้า 
เขตต่าง ๆ กันมากมายว่ากรรมการชุดนี้ อนุมัติซื้อที่แล้วยังมีเงินเหลือ ปี 2542 - 2544 การประเมินที่ดิน  
ไม่มีเท่าคุม กรรมการตีตามความเหมาะสม เลยเป็นช่องว่างท�าให้กรรมการบางคน สมคบกับนายหน้าที่ดิน  
เพื่อหาผลประโยชน์” 

ทรัพย์สินเงินทองไม่เข้าใครออกใคร ถ้าผู้น�ามีใจซื่อสัตย์สุจริต จิตใจไม่เข้มแข็ง คงต้องอ่อนไหวไปตามกระแส 
ผลประโยชน์ที่เข้ามา แต่ประจวบไม่ท�าแบบนั้น โดยได้ฟื้นถึงอดีตในยุคเมื่อกว่า 10 ปีให้ฟังว่า
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 “เมือ่มเีสยีงเข้ามามาก ๆ  เรือ่งซือ้ท่ีแล้วมเีงนิเหลอื ผมถอืว่าเสือ่มเสยีชือ่เสยีง ของ สอฟ เป็นอย่างมาก  
ผมกบั คณุนพิทัธ์ เหลอืงด�ารงค์ ได้ไปปรกึษา คณุไพบลูย์ แก้วเพทาย และ คณุสทุธ์ิ(สดุตา) นรสาร ทีเ่ป็น 
กรรมการอ�านวยการเสยีงข้างน้อย ได้ปรกึษากนัอยูห่ลายครัง้ มคีวามเหน็ร่วมกนัต้องตรวจสอบข้อมูล และ 
หาข้อเท็จจริง ตรวจสอบหาข้อมูลประมาณสองเดือนเศษ ผลการตรวจสอบ พบว่ามีกรรมการบางคน 
ที่ออกไปประเมินหลักทรัพย์...มีเพียงที่ดินเปล่าเท่านั้น แต่ผู้ประเมินกลับฉ้อฉล ประเมินบ้านเข้าไปด้วย
แล้วมารายงานเท็จ ต่อที่ประชุมกรรมการด�าเนินการให้อนุมัติออกเงินออกไป มีจ�านวนมากหลายแปลง 
เป็นทีด่นิเปล่าเป็นทีจ่ดัสรรและบางท่ีเป็นทท่ีนา แต่การประเมนิราคาเกนิความเป็นจรงิหลายเท่าของราคา
กรมที่ดินและราคาตลาด จึงเป็นที่มาในการฟ้องร้องกรรมการบางคน ที่ประเมินหลักทรัพย์อันเป็นเท็จ 
ข้อหาฉ้อโกง สอฟ จนศาลชั้นต้นพิพากษาจ�าคุก 6 เดือน”

เหตุการณ์ที่เกิดฟ้องร้องคดีเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง ไม่มีใครโกหกพูดเท็จได้ เพราะทั้ง 7 คดีศาลได้พิเคราะห์ 
ตามเอกสารหลักฐาน จึงพิพากษาสั่งจ�าคุกถึง 6 ปี ผู้น�าที่ถูกพิพากษาพยายามจะสร้างนิยายให้ดูดราม่า (Drama) 
หลอกคนทีเ่ชือ่ว่า ไม่ได้ทจุรติแต่ต้องการช่วยเหลอืสมาชกิ ไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใด ๆ  คนทีม่สีมองมสีตปัิญญา
เขาไม่มีใครเชื่อหรอก นอกจากคนท่ีมีผลประโยชน์ร่วม...เอาสหกรณ์ฯมาทำามาหากินร่วมกันอย่างสุข
เกษมเปรมปรีดิ์

แต่ด้วยความกรุณาและใช้เมตตาน�าหน้า จึงเห็นควรให้โอกาสคนผิดท�าชั่วให้กลับตัวเป็นคนดี ประจวบ 
เล่าถึงการถอนฟ้องคดีว่า 

“ต่อมาระหว่างศาลอุธรณ์ ผมและเพื่อนกรรมการอีก7คน ได้มีการถอนฟ้องคดีอาญาให้เพื่อให้
กลบัเนือ้กบัตวั แต่ให้รบัใช้ในทางแพ่ง โดยน�า บ/ช เงนิฝากเท่ากบัจ�านวนเงนิทีเ่สยีหายเอามาค�า้ประกนั
ในการถอนฟ้อง คือการถอนฟ้องแบบมีเงื่อนไข...ต่อมาปี 2553 กรรมการท่านนั้นได้มามีเสียงข้างมาก 
ใน สอฟ.อกี กลบัมาใช้มติมิชอบถอนเงนิใน บ/ช ทีค่�า้ประกนัออกไป และในปี 2554 ทางกลุม่ ดร เฉลมิพล  
ดลุสมัพนัธ์ เข้ามาบรหิารเสยีงข้างมากอกีได้ย่ืนฟ้องกรรมการทีม่มีตถิอนเงนิ ทัง้9ท่าน จนศาลพพิากษา
ถึงที่สุดให้กรรมการท้ัง 9 คน ชดใช้ค่าเสียหายให้กับ สอฟ. นี่คือพฤติกรรมของกรรมการบางคน 
บางคณะที่เอาแต่ประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง โดยไม่ค�านึงถึงส่วนรวม”

มีผู้บริหาร กฟน.คนหน่ึง คือ นายกวีพงษ์ หิรัญกสิ เคยกล่าวไว้ว่า หัวหน้าที่ดี ต้องทำาผีให้เป็นคน  
ส่วนหัวหน้าที่ไม่ดี มักทำาคนให้เป็นผี เฉกเช่นกัน ผู้น�าที่ดีต้องเป็นแบบอย่างและรู้จักใช้ศักยภาพการน�าของ 
ตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคนให้ดีข้ึน ประจวบได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยความปรารถนาดีต่อพี่น้องชาว กฟน. 
ทุกคน ในโอกาสที่ตนเองก็เกษียณอายุด้วยในปีนี้จึงฝากเป็นข้อคิดไว้ว่า

“สดุท้ายนี ้ผมภมูใิจกบัเพือ่นเราหลาย ๆ  คนทีกู่เ้งนิสหกรณ์ไป เพือ่สร้างทีอ่ยูอ่าศยั และมเีพือ่นเรา
อีกเป็นจ�านวนมากที่กู้ไปเพื่อประกอบอาชีพ และสร้างอาชีพให้กับตนเอง เพื่อรอเกษียณ แต่ยังมีสมาชิก
จ�านวนหนึ่งที่กู้เงินไปแล้วไม่ได้น�าไปท�าประโยชน์ให้กับตัวเองและครอบ ครัวเลย บางรายถึงวันเกษียณ
แล้วยังมหีนีค้งเหลอือกีเป็นจ�านวนเงนิอกีหลายล้านบาท สิง่ส�าคญัยงัไม่มบ้ีานทีพ่กัอาศยัเป็นของตนเอง
เลย นั่นคือปัญหาที่จะตกกับผู้ค�้าประกัน และครอบครัวในที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

ผมคิดว่าการครองงาน ครองตน การครองเรือนของผม คงจะเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจ
ให้น้อง ๆ ที่เข้ามาท�างานใหม่ได้มีโอกาสที่จะเริ่มครองงานครองตนและครองเรือน”

ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่ไม่พูดถึงย่อมไม่สมบูรณ์สำาหรับชีวิตและประวัติของประจวบ ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่า 
จากเดก็วัดทีอ่าศยัข้าวก้นบาตรกินประทงัความหวิเพราะความยากจนข้นแค้น พ่อถงึแก่กรรม แม่ต้องพายเรอืขาย
ของในล�าน�้าสายไหม ประจวบต้องออกมาดิ้นรนหาเลี้ยงชีพด้วยสองมือเปล่า ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ติดตัวแม้แต่บาท
เดียว กินข้าวยังต้องอาศัยวัดเพื่อให้ชีวิตรอด แล้ววันหนึ่ง ใครจะรู้ว่า ประจวบคนนี้ ได้รับเลือกจากสมาชิสห
ภาพฯให้เป็น “ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง” ในปี 2554 - 2557
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ในสายตาของคนบางคนทีค่ดิว่า ตัวเองสงูส่ง มีการศกึษาสงู..มีต�าแหน่งสงู อาจมิเคยเหลยีวมาสนใจต�าแหน่ง
ประธานสหภาพฯ แต่ในสายตาอีกมากมาย มีความใฝ่ฝันอยากขึ้นสู่ต�าแหน่งนี้

เพราะต�าแหน่งประธานสหภาพฯเป็นต�าแหน่งผู้น�าของสมาชกินบัหม่ืนคน และอาจเป็นผู้น�าของคนงานแรงงาน 
ทั่วประเทศก็ได้ เหมือนที่ ไพศาล ธวัชชัยนันท์ เคยน�าคนทั้งประเทศมาแล้ว ส�าหรับในการไฟฟ้านครหลวง  
ต�าแหน่งประธานสหภาพฯ คอื ต�าแหน่งทีช่าว กฟน. ทกุคนรูจ้กัเป็นอย่างด ีเดนิไปไหน จะมคีนทกัทายตลอด ผดิกบั 
ผู้บริหารหรือแม้แต่ผู้ว่าการ ยังมีคนรู้จักไม่เท่าประธานสหภาพฯ

ประจวบ เป็นประธาน บริหารสหภาพฯเพียงแค่ 3 ปี ไม่เคยมีข่าวคราวด่างพร้อย จากปิดบัญชีไม่ได้มา  
5 - 6 ปี ประจวบพยายามอย่างที่สุด จึงปิดบัญชีได้ส�าเร็จ และปีที่บริหารเองทั้งสามปี ก็ปิดบัญชีได้ทุกปีอย่าง 
ขาวสะอาด เพราะการปิดบัญชีไม่ได้หรือไม่ยอมปิดบัญชีให้ได้ นักบัญชีรู้เป็นอย่างดีว่า เป็นเพราะเกิดการทุจริต
หรือการใช้เงินอย่างไม่โปร่งใส เป็นเหตุปัจจัยแรกสุดที่ปิดบัญชีไม่ได้

ประจวบ คงเป็นสุข คือ เรื่องราวชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่ง จากชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ จนมีหลักทรัพย์ 
กว่า 15 ล้านบาท (รวมทั้งครอบครัว) เมื่อเกษียณอายุ....และจากเด็กส่งกาแฟที่การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน  
ได้เข้าท�างานในต�าแหน่งคนงาน เติบโตจนถึงพนักงานระดับ 6 สุดท้ายได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสหภาพฯ

นีค่อื อกีตำานานชวีติของคน ๆ  หนึง่ ทีพ่สิจูน์ว่า “ชวีติมไิด้โรยไว้ด้วยกลบีกหุลาบ” กว่าจะฟันฝ่าปัญหา 
อปุสรรคทัง้ปวงด้วยจติใจทีก่ล้าแกร่งดจุหนิผากไ็ม่ปาน ได้บรรจงค่อย ๆ  รังสรรค์ชวิีตจากวันต่อวนั และ
ด้วยเงินทีละบาท..ทีละบาทอย่างอดทนและอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุรอบด้าน ไม่เคยคิดที่กอบโกยโกงกินทั้ง ๆ   
ทีม่โีอกาส เสมอืนกบัการนำาเมด็กรวดทรายแต่ละเมด็ก่อเรยีงรายขึน้เป็นกำาแพง วนัแล้ววนัเล่า สดุท้าย กค็อื  
บ้านที่อบอุ่นของตนเองและครอบครัว

หากไม่อดทนและมีแรงบันดาลใจเพียงพอ ก็คงไม่ง่ายนักที่จะเดินทางมาถึงวันนี้ได้ มันอยู่ที่เราจะเลือกเดิน
ทางชีวิตอย่างไร คนเรามีความหลากหลายแตกต่างกันในวิถีทางของแต่ละคน บทพิสูจน์มันอยู่ที่ว่า สุดท้ายแล้ว  
เรายืนอยู่จุดไหน 

บิลเกตต์ เศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเจ้าของไมโครซอฟท์ เคยกล่าวไว้ว่า

“คนเราเกิดมาจนได้ แต่จะไม่ยอมตายอย่างจน”
• • • • • • • • •

หมายเหต ุเหตุผลทีผ่มเขยีนบทความนี ้เนือ่งจากทีผ่่านมา ผมท�างานบรหิารสหกรณ์ฯมาหลายสบิปี (34 ปี) ได้เหน็คน  
กฟน.มากมายและหลากหลาย ทัง้ประสพความส�าเรจ็ ทัง้ล้มเหลวสิน้เนือ้ประดาตวั บ้างล้มละลายหรอืแทบล้มละลาย  
โดยเจตนารมณ์ทีเ่ข้ามาในสหกรณ์ฯก็เพือ่ต้องการเหน็พีน้่องสมาชกิได้ใช้สหกรณ์ฯแห่งนีเ้ป็นเครือ่งมอืในการท�ามา
หากินด�าเนินชีวิต พร้อมทั้งรู้จักสร้างสรรค์ชีวิตให้มั่นคงและมีอนาคตทั้งตนเองและครอบครัว แต่สหกรณ์ฯก็เป็น
ดาบสองคม บางส่วนจึงสร้างหนี้พอ�าพูนจนล้นพ้นตัว หลายครั้งจึงรู้สึกเสียใจท้อแท้ใจ แต่ด้วยความปรารถนาดี
ต่อทกุ ๆ  ชวีติใน กฟน. จงึมคีวามตัง้ใจจะเขยีนชวีติของใครสกัคนหนึง่ทีสู่ช้วีติและรู้จกัใช้ชวีติจนประสพความส�าเรจ็

 ผมมไิด้มจีดุมุง่หมายทีจ่ะมาสรรเสรญิเยนิยอใคร โดยไม่มข้ีอเทจ็จรงิ หรอืไม่มข้ีอมลูหลกัฐานใด ๆ   
เพราะชีวติของคน ๆ  หนึง่นัน้ มใิช่สัน้ ๆ  เพยีงไม่กีว่นักีเ่ดอืน หากยาวนานถงึกว่า 60 ปี เพยีงมเีรือ่งราวใด 
ที่ด่างพร้อยเกิดขึ้นย่อมหนีไม่พ้นที่ทุกคนต้องรู้ ไม่เหมือนกับผู้น�าบางคน ทั้ง ๆ มีข้อมูลหลักฐานชัดเจน  
ศาลพิพากษาให้จ�าคุกถึง 6 ปี ฐานฉ้อโกงถึง 7 คดี แต่กลับพร�่าบอกพร�่าพรรณนา อยู่เสมอว่า ตนเองถูกกลั่น
แกล้ง ที่ต้องฉ้อโกงเพราะต้องการช่วยเหลือสมาชิก ดังนั้นถ้าจะกล่าวหาคนอื่นพูดโกหกมดเท็จ ตัวเองต้องไม่โกหก
หลอกลวง แต่เวรกรรมมีจริง ใครก่อกรรมใดไว้ก็ต้องรับกรรมนั้นไป เพราะ

“ช้างตายทั้งตัว อย่าได้เอาใบบัวมาปิด”

• • • • • • • • •
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ตาม	พระราชบัญญตัสิหกรณ์	พ.ศ.	2542	มาตรา	42/1	บญัญตัว่ิา	“เม่ือสมาชกิได้ให้ความยนิยอมเป็นหนงัสอื	ไว้กบัสหกรณ์	 

ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ	หรือนายจ้างในสถานประกอบการ	หรือหน่วยงานอื่นใด	ที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่	 

หักเงินเดือน	 หรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใด	 ที่ถึงก�าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น	 เพื่อช�าระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ 

ให้แก่สหกรณ์	ตามจ�านวนทีส่หกรณ์แจ้งไป	จนกว่าหนีห้รอืภาระผกูพนันัน้จะระงับส้ินไป	ให้หน่วยงานนัน้หกัเงนิดงักล่าว	

และส่งเงินที่หักไว้นั้นโดยพลัน

การหักเงินตามวรรค	1	ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล�าดับแรก	ถัดจากหนี้ภาษีอากร	และ	การหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิก

ต้องถูกหักเข้าตามกฎหมาย	 ว่าด้วยกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 กฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 กฎหมาย 

ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม”

ปัญหาทีจ่ะยกขึน้มา	พจิารณา	กค็อื	การที	่พ.ร.บ.สหกรณ์บญัญตัใิห้สทิธอิ�านาจสหกรณ์	เรยีกเกบ็เงนิ	จากเงนิเดอืน	ค่าจ้าง	 

ของสมาชกิสหกรณ์ผูเ้ป็นลกูหนีโ้ดยให้ผูบ้งัคบับญัชา	หรอื	ฝ่ายบรหิาร	หรอื	นายจ้าง	ในหน่วยงาน	หกัเงนิจากบญัชเีงนิเดอืน 

ของสมาชิกผู้เป็นลูกหนี้	เพื่อส่งให้กับสหกรณ์นั้น	จะถือว่า	สหกรณ์เป็น	เจ้าหนี้หรือไม่	อย่างไร	

การที่สหกรณ์	มีสิทธิอ�านาจ	ตาม	พ.ร.บ.สหกรณ์	ที่จะบังคับ	เอากับเงินเดือนค่าจ้างของสมาชิกผู้เป็นลูกหนี้ดังกล่าว 

ข้างต้นนัน้	เป็นกรณทีีส่หกรณ์มสีทิธอิ�านาจเหนอื	สงัหารมิทรพัย์เฉพาะอย่างของลกูหนี	้สงัหารมิทรพัย์เฉพาะอย่าง	ในท่ีน้ี	กค็อื	 

เงนิเดอืนค่าจ้าง	ของสมาชกิผูเ้ป็นลกูหน้ีสหกรณ์น่ันเอง	สหกรณ์ไม่สามารถ	ทีจ่ะไปอายดั	หรอื	เรยีกเกบ็	เงนิในบัญชธีนาคาร

ของสมาชกิผูเ้ป็นลกูหนี	้หรอืสมาชกิทีเ่ป็นลกูหนีส้หกรณ์	มสีงัหารมิทรพัย์	อืน่	ๆ 	เช่น	มรีถยนต์	สหกรณ์กไ็ม่มอี�านาจทีจ่ะไปยดึ	 

สังหาริมทรัพย์ดังกล่าวน้ัน	 มาขายทอดตลาดแล้วน�าเงินมาช�าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้	 กรณีดังได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นนี	้

กฎหมายจงึได้บัญญัติ	ให้	เป็นเจ้าหน้ีทีม่สีทิธิอ�านาจเหนอื	สงัหารมิทรพัย์เฉพาะอย่างของลกูหนี ้เท่านัน้	และเจ้าหนีป้ระเภทนี้	 

กฎหมายบญัญตัใิห้เป็น	เจ้าหนี	้“บรุมิสทิธพิเิศษ”	หรอืผูท้รงบรุมิสทิธพิเิศษ”	ซึง่เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	 

มาตรา	259	ดังนั้นสหกรณ์จึงเป็น	เจ้าหนี้	และเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ

เจ้าหนี้ตามมาตรา 42/1 
พ.ร.บ.สหกรณ์ กับ  

เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาของศาล
โดย นายสุดตา นรสาร

“ประเดน็ปัญหา” เจา้หนีต้ามมาตรา 42/1 พ.ร.บ.สหกรณ ์กบั เจา้หนีต้ามค�าพพิากษาของศาล  
เจ้าหนี้ ประเภทใด จะได้รับช�าระหน้ี ก่อน ในการบังคับช�าระหนี้เอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ 
คนเดียวกัน

14 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



ประมวลกฎหมายแพ่ง	และ	พาณิชย์	มาตรา	251	ได้บญัญตัว่ิา	ผูท้รง	บรุมิสิทธย่ิอมทรงไว้ซ่ึงสิทธเิหนอืทรพัย์สนิของลูกหนี้ 

ในการทีจ่ะรับช�าระหนีอ้นัค้างช�าระแก่ตนจากทรพัย์สนินัน้ก่อนเจ้าหนีอ้ืน่	ๆ	โดยนยับญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายนี	้หรอื

บทกฎหมายอืน่	ดังนัน้สหกรณ์จงึเป็นผูท้รงบรุมิสทิธ	ิตาม	กฎหมาย	อืน่	คอื	พ.ร.บ.สหกรณ์	มาตรา	42	/1	ดงักล่าวแล้ว	และ	 

เป็นเจ้าหนี้	บุริมสิทธิพิเศษ	ตามประมวลกฎหมาย	แพ่ง	พาณิชย์	มาตรา	259	ดังกล่าวแล้วอีกต่างหากด้วย	

	ปัญหาท่ีจะต้องพจิารณาต่อไปก	็คือว่า	ได้	มข้ีอเทจ็จรงิ	เกดิขึน้	และ	เป็นอยู	่ในขณะนีค้อืมสีมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ

ของเรา	จ�านวนหนึง่ท่ีเป็นลกูหนีข้องสหกรณ์ออมทรัพย์ฯอยูแ่ล้ว	และได้ถกูเรยีกเกบ็เงินจากเงินเดอืนหรอืค่าจ้างของสมาชกิ

ดังกล่าวนี้	เพื่อน�ามาช�าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	โดยฝ่ายบริหารการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้เรียกเก็บให้	แล้วน�าส่ง 

ให้กบัสหกรณ์ออมทรพัย์	เป็นประจ�าเสมอมา	ในขณะทีส่มาชกิฯ	ทีเ่ป็นลกูหนีส้หกรณ์ออมทรพัย์ฯดงักล่าว	ก�าลงัผ่อนช�าระหนีใ้ห้กบั 

สหกรณ์ออมทรพัย์โดยฝ่ายบรหิารการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้เรยีกเกบ็แล้วน�าส่งสหกรณ์ออมทรพัย์ฯอยูน้ี่	ได้มีเจ้าหน้ีตามค�าพพิากษา 

ของศาล	โดยเจ้าพนกังานบงัคบัคด	ีน�าหมาย	ศาล	ส่งถงึฝ่ายบรหิารการไฟฟ้านครหลวง	เพือ่ให้อายดัเงนิเดอืน	ค่าจ้างของสมาชิก 

ทีเ่ป็นลกูหนีส้หกรณ์ออมทรพัย์ฯดงักล่าว	ตามจ�านวนเงนิทีก่�าหนดอยูใ่นหมาย	เพือ่ให้ส่งเงนิทีอ่ายดัได้	ไปที	่ส�านกังานบงัคบัคดี	 

เพือ่น�าส่งช�าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีต้ามค�าพพิากษา	ซึง่ฝ่ายบรหิารกไ็ด้ท�าการหกัเงนิเดอืน	ค่าจ้าง	ของสมาชกิทีเ่ป็นลกูหนีส้หกรณ์ฯ	 

อยูก่่อน	แล้วส่งให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดเีพือ่น�าไปช�าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีต้ามค�าพพิากษา	จนท�าให้สหกรณ์ไม่ได้รบัช�าระหนีจ้าก 

สมาชิกที่เป็นลูกหนี้อยู่ก่อนเป็นจ�านวนหลายสิบราย	ในขณะนี้

	เหตทุีม่หีมายอายดัเงนิเดอืนของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ	จากเจ้าหนีต้ามค�าพพิากษาของศาล	กเ็พราะว่า	สมาชกิ

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ดังกล่าว	ได้ไปเป็นลูกหนี้	บุคคล	หรือ	นิติบุคคล	ภายนอกอื่น	ๆ 	แล้วผิดนัดช�าระหนี้	เจ้าหนี้เหล่านั้น	 

จงึฟ้องศาล	เพือ่ขอให้ศาลพพิากษาบงัคบัให้ลกูหนีช้�าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีจนครบถ้วน	หากลกุหน้ีเพกิเฉยไม่ช�าระหนีแ้ต่โดยดี	 

ศาลให้อ�านาจเจ้าหนีบั้งคับเอากบัทรพัย์สนิทัง้หมดทีล่กูหนีม้อียู	่เพือ่น�าไปช�าระหนีจ้นครบถ้วน	ทรพัย์สนิทัง้หมดของลกูหนีด้งักล่าว 

หมายถงึ	ทรพัย์สนิทีเ่ป็นสงัหารมิทรพัย์	เช่นเงนิสดในบญัชีธนาคาร	เงินเดอืน	ค่าจ้าง	โบนัส	ฯลฯ	และอสังหารมิทรพัย์	เช่นทีด่นิ	ฯลฯ	 

เพ่ือน�ามาช�าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหน้ีได้	กรณีทีพ่นักงานการไฟฟ้านครหลวง	ผูเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ	ถกูอายดัเงินเดอืนค่าจ้าง 

อยูใ่นขณะนี	้กเ็ป็นกรณทีีเ่จ้าหนีใ้ช้อ�านาจตามค�าพพิากษาบงัคบัเอากบัทรพัย์สินคอืเงินเดอืนค่าจ้างของลกูหน้ี	เพือ่ช�าระหนีใ้ห้แก่ตน	 

และถ้าหากเจ้าหนีสื้บรู้ว่า	ลกูหน้ีมทีรพัย์สนิอืน่อกี	เช่นสบืรูว่้าลกูหนีมี้ทรพัย์สนิเป็นโฉนดทีด่นิ	เจ้าหนีก้ย็งัมีอ�านาจยดึโฉนดทีด่นิ 

ของลกูหนีอ้อกขายทอดตลาดเพือ่ให้ได้เงนิมาช�าระหนีใ้ห้แก่ตนได้อกี	ซ่ึงในสหกรณ์ออมทรพัย์	ของเรา	กมี็ให้พบเหน็อยูเ่ป็นประจ�า	 

ท่ีเจ้าหนี	้โดยเจ้าพนกังานบงัคับคด	ีส่งหนังสอื	ซึง่เป็นหมายยดึทรพัย์	ถงึสหกรณ์ออมทรพัย์	ให้ส่งโฉนดทีด่นิของลกูหนี	้ทีจ่�านอง 

ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์	 ไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดี	 เพื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีจะได้น�าออกขายทอดตลาด	 ให้ได้เงิน 

เพื่อน�าไปช�าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ต่อไป

	สาเหตุท่ีกล่าวถงึและลงไป	ในรายละเอยีดของข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ในสหกรณ์ออมทรพัย์ของเรา	เกีย่วกบัอ�านาจของเจ้าหนี้ 

ตามค�าพพิากษา	ในวรรคก่อนนี	้กเ็พือ่จะชีใ้ห้เหน็ว่า	เจ้าหนีต้ามค�าพพิากษานัน้	มสีทิธอิ�านาจ	เหนอืทรพัย์สนิทัง้หมดของลูกหน้ี  

กล่าวคอื	สามารถ	อายดัเงนิเดอืนค่าจ้างของลกูหนีก้ท็�าได้	อายดัเงินในบญัชีธนาคารของลกูหน้ีกท็�าได้	หรอืจะยดึโฉนดทีด่นิ 

ของลกูหนี	้กส็ามารถท�าได้	กล่าวโดยถงึทีส่ดุแล้ว	คอื	มสีทิธอิ�านาจเหนอืทรพัย์สนิทัง้หมดของลกูหนีน้ัน่เอง	ซึง่ต่างกบัสหกรณ์ 

ทีเ่ป็นเจ้าหนีต้าม	พ.ร.บ.สหกรณ์มาตรา	42/1	สหกรณ์	มีสทิธอิ�านาจบงัคบัเอาทรพัย์สนิของสมาชกิผูเ้ป็นลกูหนีไ้ด้เฉพาะเงนิเดอืน 

ค่าจ้างของลูกหนี้เท่านั้น

การทีเ่จ้าหนี	้ตามค�าพพิากษา	มสีทิธิอ�านาจเหนอืทรพัย์สนิทัง้หมดของลกูหนี	้ดงักล่าวนีก้ฎหมาย	คอื	ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	มาตรา	253	จึงได้บัญญัติ	ให้เป็น	เจ้าหนี้บุริมสิทธิสามัญ	หรือ	“ผู้ทรงบุริมสิทธิสามัญ”	ดังนั้น	เจ้าหนี้	 

ตามค�าพพิากษา	โดยเจ้าพนกังานบงัคบัคดส่ีงหมายบงัคบัเอากบัเงนิเดอืน	ค่าจ้าง	ของ	ลกูหนี	้ทีเ่ป็นสมาชกิสหกรณ์อยูใ่นขณะนี้	 

เป็นผู้ทรงบุริมสิทธิสามัญ	 หรือ	 เป็น	 เจ้าหน้ี	 บุริมสิทธิสามัญ	 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง	 และ	 พาณิชย์	 มาตรา	 253	 

ดังกล่าวแล้วนั่นเอง

15มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



ปัญหาที	่จะต้องน�ามาพจิารณาต่อไปอกี	กค็อื	ถ้า	เจ้าหนีบ้รุมิสทิธพิเิศษ	คอื	สหกรณ์ออมทรพัย์	กบั	เจ้าหนีบ้ริุมสทิธสิามญั	 

คือเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา	 ขัดแย้งกัน	 กล่าวคือ	 บังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้คนเดียวกัน	 เจ้าหนี้ประเภทใดจะมีสิทธิ

ได้รับช�าระหนี้ก่อน

เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ	 กฎหมายจึงได้บัญญัติไว้โดยประมวลกฎหมายแพ่ง	 และ	 พาณิชย์	 มาตรา	 277	

วรรค	2	บัญญัติ	โดยก�าหนด	เป็นล�าดับแห่งบุริมสิทธิ	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมี	แนวทางด�าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย	ไว้ว่า	

เมื่อบุริมสิทธิสามัญ	ขัดแย้ง	กับ	บุริมสิทธิพิเศษ	ท่านว่า	บุริมสิทธิพิเศษ	ย่อมอยู่ในล�าดับก่อนฯ ขยายความหมาย	ก็คือ	 

เมื่อเจ้าหนี้บุริมสิทธิสามัญ	 กับ	 เจ้าหน้ีบุริมสิทธิพิเศษ	 บังคับช�าระหนี้จากทรัพย์สินอันเดียวกัน	 ของลูกหนี้คนเดียวกัน	 

เจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ	ต้องได้รับช�าระหนี้ก่อน	เจ้าหนี้บุริมสิทธิสามัญ	นั่นเอง

กล่าวโดยสรปุแล้ว	เมือ่	มกีฎหมาย	บญัญตัเิป็นแนวทาง	และให้อ�านาจไว้	โดยชัดแจ้ง	ผูเ้กีย่วข้อง	ทีมี่หน้าทีด่�าเนนิการ	 

จงึควรต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญัตไิว้	ซึง่ถ้าได้ด�าเนนิการตามกฎหมายแล้ว	กจ็ะไม่ต้องรบัผดิต่อความเสยีหาย	 

หากถูก	ผู้มีส่วนได้เสีย	ด�าเนินคดี	ตรงกันข้าม	ถ้าไม่ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	หากถูกผู้	มีส่วนได้เสีย	ฟ้องคดี	 

ผู้ไม่ด�าเนินการตามกฎหมาย	จะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น	

อนึง่	ตามทีป่ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	251	บญัญตัว่ิาผูท้รงบรุมิสิทธมีิสิทธเิหนอืทรพัย์สินของลกูหนี้

ในการทีจ่ะได้รับช�าระหน้ีอนัค้างช�าระแก่ตนจากทรพัย์สนินัน้ก่อนเจ้าหนีอ้ืน่	ๆ 	โดยนยัดงับญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายนี	้ 

หรือบทกฎหมายอื่น 

ในทีน่ี	้ผูเ้ขยีนขอน�าเสนอ	ข้อมลูเกีย่วกบั	ผูท้รงบรุมิสทิธ	ิตามบทกฎหมายอืน่ตามทีร่วบรวมได้มดีงันี	้คอื	ผูท้รงบุริมสทิธิ	 

ตาม	พ.ร.บ.ล้มละลาย,	 ตามพ.ร.บ.บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ,	 ตามพ.ร.บ.	 คุ้มครองแรงงาน,	 ตามพ.ร.บ.	ประกันสังคม,	 

ตาม	พ.ร.บ.เงิน	ทดแทน,	ตามพ.ร.บ.	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และ	ตามพ.ร.บ.สหกรณ์	(บัญญัติแก้ไข	พ.ร.บ.	สหกรณ์เมื่อ	 

พ.ศ.	2553)	ดังได้กล่าวแล้ว

จบบริบรูณ์

16 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ





18 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายวิรัต  จันทร์ศิริวัฒนา
รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร

นายสุดใจ  ตรีเพ็ชร 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางศิริวรรณ  กิติคุณ
ฝสอ.

นายวีระ  มั่นคง
ฝทม.

นายจิรศักดิ์  วงศ์ถิรวิทย์  
รองผู้ว่าการปฏิบัติการ

นายสมศักดิ์  สมพงษ์ 
ฝอก.

นายชัชวาลย์  โสตะจินดา
ฝสอ.

นายเอนก  เวณุนันท์
ผู้อำานวยการกอง.กองพนักงานสัมพันธ์

นายบุญชิต  วิชุภากรณ์กุล
รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ

นางอนงค์  จิตจำาเนียร
ต.ผวก.ฝอก.

นางพรรณทิพา  ต่อออ่น
ฝสอ.

นายสุวรรณรัตน์  แนวหล้า
ฝทม.

นายมนตรี  พานิชกิจ  
รองผู้ว่าการบริหารองค์กร

นายจรัส  แสงแย้ม
ฝอก.

นางมาลา  นิตยวรรธนะ
ฝทม.

นายชัยพร  ปุญญเดโช
ฝกม.
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19มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

 นายวันไชย  อ่อนทรัพย์
ฝกม.

นางวัลลีย์  โพธิ์สุภาพ
ฝกพ.

นางสังวาลย์  คล้ายมณี
ฝกพ. 

นายสมชาย  อ่ำาปรีดา 
ฝบช.

นางสมพงษ์  มีมาก 
ฝกม.

นางกัลยรัชญ์  ชื่นสุวรรณ
ฝกพ.

น.ส.จินตนา  ไวยวรรณะ
ฝกพ.

นายสมพงษ์  ศักดิ์บริบูรณ์
ฝบช.

  นายศิริพงษ์  วงศ์ไชยกุล
ฝกม.

นางกาหลง  แจงบำารุง
ฝกพ.

น.ส.สุนีนาฏ  โพธิ์ศรี
ฝกพ.

นายประทวน  ภู่ขำา
ฝงป.

นางจินตนา  เหลืองเรืองเวช 
ฝกพ.

นางกุสุมา  ประทุมมาลย์
ฝกพ.

นายพิษณุ  เรืองกิจภิญโญ
ผู้อำานวยการฝ่าย ฝบช.

นายผดุงยศ  มธุรพจนางกูร  
ฝบก.
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20 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายเทิดศักดิ์ จำานงนภรักษ์
ฝบก.

นางกนกพร  เขียนจำานง
ฝตพ.

  นายสุรศักดิ์  ฤทธิ์เรืองเดช
ฟขล.

นายเจตนา  อินทรฑูต
ฟขต. 

นางสุมณฑา จารุสัมฤทธิ 
ฝบก.

นายนคร  กลิ่นระคนธ์  
ฝตพ.

 นายสมบัติ  อินทนชิตจุ้ย
ฟขล.

นายมณเทียร  ส้มดี
ฟขต.

นายณิศเลิศ  ฉันท์ทองเจริญ 
ฝตพ.

นายดำารงค์  ฮวดลิ้ม
ฟขล.

นายสมศักด ิ์ แดงประเสริฐ
ฟขล.

นายสุทธิ  รักน้อย
ฟขต. 

น.ส.ฐิติรัตน์  กสินธุ์มานะวาท 
ฝตพ.

นายสมโภช  ท่าทราย
ฟขล.

นายสุทธิ  รักน้อย
ฟขต.
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21มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายสมเดช  สรวิสูตร
ฟขต. 

นายอำานวย  รัตนโรจน์มงคล
ฟขต.

นายเบอรินทร์  แดนศิริ
ฟขว.

นายสันติ  ทองเดชศรี
ฟขว.

นายสมพงษ์  เพ่งพิศ
ฟขต.

นางจินดา  สุขปลั่ง
ฟขต.

นายเนตร  สังข์สุวรรณ
ฟขว.

นายนิคม  หอมทิพย์
ฟขว.

นายสังวาล  ดีเลิศ 
ฟขต. 

นายสินสมุทร  เนตรระกาศ
ฟขต. 

นายวัชระ  วัชโรทัย
ฟขว.

นายชาญกิจ  บัวรุ่ง
ฟขส.

นายมนูญ  ไทรนิ่มนวล
ฟขต.  

นายมานะ  จาตุรนต์รัศมี
ฟขต. 

นายวัลลภ  เขียวสลับ
ฟขว.

นายไพโรจน์  เล็กภู่
ฟขส.
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22 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายกฤษ  เกิดแก้ว 
ฟขส.

นายประสิทธิ์  ตันตยานนท์ 
ฟขส.

น.ส.อิ่มลาภ  เลิศนิธิ
ฟขส.

     นายวินัย  จำาปาทอง
ฟขข.

นายเสน่ห์  ศักดิ์เสรีชัย 
ฟขส.

นายประจวบ คงเป็นสุข [1085636]    
ฟขส.

  นายไพฑูรย์  กลับเสถียร 
ฟขข.

นายมงคลทิพย์  วรกิจวิวัฒน์
ฟขข.

นายเศรษฐภัทร์  หรรษาจักรตรี
ฟขส.

นายทองอยู่  โฮกโก๋ 
ฟขส.

 นายสมศักดิ์  พรหมเจริญ
ฟขข.

น.ส.กมลพร  วุฒิเมธีกุล
ฟขข.

นายชลิต  คงสุวรรณ 
ฟขส.

นางวิไล  มณีศรีรัษฎ์ 
ฟขส.

นายถวิล  สังข์เพชร
ฟขข.

นายวรภพ  ด้วงแก้ว
ฟขข.

เกษียณสัมพันธ์ ประจ�ำปี 2557



23มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายอนุกูล  ไชยโชติ
ฟขข.

นางอารีย์  ทองอุดม
ฟขข.

นายมานะ  หุ่นหลา 
ฟขบ.

นายบุญเลิศ  ปรัชชญาชาติ
ฟขท.

นายสมศักดิ์  เสมปราง 
ฟขบ.

นายธนาวุฒิ  โชคดี
ฟขข.

นายสบโชค  สุคัสถิตย์
ฟขร.

นายสุชาติ  คล้ายแก้ว
ฟขบ.

นายธวัชชัย  ภู่ศรีเหม 
ฟขท.

นายธรรมนูญ  สังข์แสง
ฟขข.

นายสุราษ  รงค์ทอง
ฟขร.

นายสมชัย  เฉลิมขวัญมงคล
ฟขบ.

นายสมควร ไข่แก้ว 
ฟขท.

นายมงคล  บำารุงบุตร
ฟขข.

สิบเอกวัลลภ  สินอนันต์
ฟขร. 

นายพัน  เจียมตน
ฟขบ.
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24 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายวิษณุ  ดวงสุวรรณ
ฟขร.

นายน้อย  อ่อนฉ่ำา
ฟขธ.

นายพรชัย พวงจิตร
ฟขธ.

นายเจริญลักษณ์  ชื่นมะนา 
ฟขธ.

นางกมลพัฒน์  เรือนจรัสศรี
ฟขร.

นายบุญเลิศ  เพิ่มสติ
ฟขธ.

นายประพัฒน์  แก้วนิพนธ์
ฟขธ.

นายนรา  เทพบุตร
ฟขบ.

น.ส.บุบผา  สมพันธ์ 
ฟขร.

นายเชาว์  บรรจง
ฟขธ.

นายชุมพล  แสงแก้ว 
ฟขธ. 

นายสุรชัย  สุขคตะ
ฟขบ.

หม่อมหลวงรัชนีวรรณ  นำาชัยสี่วัฒนา
ฟขธ. 

นายทองเติม  สวนฟัก 
ฟขธ.

นางพลอยศรี  โตบุญช่วย
ฟขธ.

นายศิริชัย  ทองเนียม
ฟขท.
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25มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายกิตติ  ชนะมาร
ฟขท.

นายประสิทธิ์  สุขแย้ม 
ฟขญ.

นายจิรคม  วีรวินันทนกุล
ฟขญ.

นายวิฑูรย์  นาคเขียว
ฟขญ.

นางประนอม  วงศ์จำาปา 
ฟขท.

นายนพดล  อยู่ขำา 
ฟขญ.

นายสกุลชาย  เกษประคอง
ฟขญ.

นายจงกล  ลำาเจียก
ฟขอ.

นางพัชรพร  นามกูล 
ฟขน. 

นายณัฐวัฒน์  ภัทรธนหิรัญเลิศ
ฟขญ.

นายสำาราญ  พึ่งฉิม
ฟขญ.

นายณรงค์  ทองอ่อน
ฟขอ.

นายเล็ก  จันทร์ลอย 
ฟขน.

นายวันชัย  ชูถม
ฟขญ. 

นายสมเจตน์  พรสวัสดิ์ 
ฟขญ.

นายสมโชค  เมฆกระจาย 
ฟขบ.
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26 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายสมัคร  สุขใย
ฟขอ.

นายวิทย์  เหมือนทิพย์ 
ฟขก.

นายประสาน  อยู่ยงค์
ฟขป.

นายสุพจน์  คำาสุวรรณ นบ.8
ฟขป.

นายประยูร  ปานเณร 
ฟขอ.

นายสมศักดิ์  สิมาลัย
ฟขก.

นายสมพงษ์  ศรแก้ว
ฟขป.

นายธงชัย  บุษบงค์
ฟขพ.

นายสุรพล  ดามา
ฟขอ.

นายวิชัย  สุขสมโสด
ฟขก.

นายสมชาย  เปี่ยมเจริญ 
ฟขป.

นายโมลี  ผ่องอำาไพ
ฟขม.

นายไพยนต์  คงเจริญ
ฟขก.

  นายสุเมธ วงศ์สุขหฤทัย 
ฟขก.

นายสุทิน  ดวงรัศมี
ฟขป.

นายสมบูรณ์  เอี่ยมสุวรรณ 
ฟขอ.
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27มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายอภิชิต  ปรีชาไว
ฟขม.

นายชัยวัฒ  จารึกศิลป์ 
ฟขศ.

นางดวงดาว  พิกุลทอง
ฝปภ.

นายจงเจตน์  พัวกนกหิรัญ
ฝจห.

นายสัมพันธ์  โกมินแดง
ฟขง.

นายบุญทิวาห์  มณีแก้ว
ฟขศ.

นายโองการ  จีนะทีประ
ฝปภ.

น.ส.สุดารัตน์  พณิชยกุล
ฝพด.

นายแสวง  พุ่มหิรัญ
ฟขง.

นายวิโรจน์  วิทิพย์รอด
ฝวจ.

นายอำานาจ  ยิ่งประเสริฐ
ฝจห.

นางวันเพ็ญ  สัตย์ซื่อ 
ฝอจ.

นายศรศิลป์  สายตา 
ฟขง.

นายอนันต์  เชื้อกรุง 
ฝปภ. 

นางประพิมพรรณ  คำานักดิษฐ์ 
ฝจห.

นายไสว  เหรียญเจริญ
ฟขม.
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28 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

 นายปรีชา  เชยกลิ่น
ฝอจ. 

นายทรงพล  บุญประเสริฐ
ฝคฟ.

นายอเนก  ศิริประสาท
ฝคฟ.

นายทองคำา  ฤทธิเจริญ 
ฝคฟ.

นายเจริญ  เทียนบูชา
ฝอจ.

ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย  คงครอง
ฝคฟ.

นายพิพัฒน์  อะโรยวิถี
ฝคฟ.

นายทินกร  พรหมเกิด
ฝบร.

นายจำาเดิม  สันติชาติ
ฝอจ. 

นายดำารง  ทองวรรณ 
ฝคฟ.

นายทวี  ศรีน้อย
ฝคฟ.

นายเฉลิมพล  ตันประเสริฐ
ฝคฟ.

นายสุรินทร์  ไชยนิล
ฝคฟ.

นายเชาว์ฤทธิ์  ยิ้มโปรยคำา
ฝคฟ.

นายผ่อง  ชื่นชอบ
ฝอจ.

นางวิมล  แก่นเพ็ชร
ฝอจ.
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29มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายนิต  โนรี
ฝบร.

นายสมจิตต์  บ้วยสีผ่อง 
ฝทภ.

นายบุญส่ง  รอดเมือง
ฝทภ.

นายไพโรจน์  คำาเดชา
ฝกส.

จ่าเอกสุนัย  หงส์ทอง
ฝบร.

นายวิโรจน์  โชติเสถียรทัศน์
ฝทภ.

นายมนัส  พานิช
ฝทภ.

นายอนุวัฒน์  พัฒนาธนสมบูรณ์
ฝกส.

   นายสมเกียรติ  ชาวอุทัย
ฝทภ.

นายยุทธ  จิตรัก
ฝทภ.

นายสุรกิจ  หาญภิรมย์
ฝทภ.

นายศิริวุฒิ  ตู้จินดา
ฝทภ.

นายสมชาย  ชนบท
ฝทภ.

นายวิรัช  เผือกผกา
ฝทภ.

นายอธิป  วันเพ็ญ 
ฝบร.

นายสุรพล  ม่วงมิ่งสุข
ฝบร.
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30 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายสุเจตน์  แสงทอง
ฝกส.

นายอุทัย  ประภาศิลป์
ฝบฟ.

 นายกิจเกษม  ทองเครือ
ฝธค.

นายเวก  เรืองโรจน์
ฝธข.

นายชำานาญ  เร้าเขตรกิจ
ฝกส.

นายอดุลย์รัตน์  จารุวัชร
ฝบฟ.

นายยศวัจน์  จันทรพรม
ฝธข.

นางปภาวดี  รุ่งรัชพันธ์
ฝจย.

นายประทุม  ขวัญมา 
ฝกส.

นายสุคลธ์  สิทธิสระ
ฝบฟ.

นายชูเขตร  ตัณฑัยย์ 
ฝธข.

นายสำาเริง  เล็กแข 
ฝกส.

นายธนวัฒน์  ทองขาว
ฝกส.

นางฐานิกา  ลิ้มสุวัฒน์
ฝธค.

นายสุรชัย  สุทิวาชัยพร 
ฝธข.

นายเอี่ยม  ราโรจน์
ฝกส.
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นายไพศาล  นาคะ
ฝจย.

นายสวัสดิ์  อัศวพิชญโชติ
ฝจย.

  นายบำารุง  ปิณฑะรุจิ 
ฝวท.

นางมุกดา  ทองสิมา
ฝคฐ.

นายประจักษ์  มะลิวัลย์
ฝจย. 

 นายไชยณรงค์  ศรีทองเอี่ยม
ฝจย.

นายอุดมศักดิ์  บุญวรรณ
ฝพท.

นายสำาเริง  วิหารทอง
ฝจย.

นายประสิทธิ์  ประสานวงศ์
ฝจย.

นายมนตรี  อมรรัตนไพจิตร
ฝคฐ.

นายวรวุฒิ  ทิพย์เสถียร
ฝจย.

นายสุรัช  แจ่มกระจ่าง
ฝจย.

นางสุภาวณี  จันทร์กง 
ฝคฐ.

นายประเสริฐ  ฉิมตระกูล
ฝคฐ.

นางสมหมาย  ธวัชชัยนันท์
ฝจย.

นายเสรี  ไพเราะ
ฝจย.
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ฤกษ์มงคลดลเกษียณเวียนมาถึง
วาระซ่ึงครบห้ารอบกอบศักดิ์ศรี
ยินดีด้วยขออวยพรสุนทรวจี
สุขชีวี “แก่อย่างไร” ใจเบิกบาน

ขออภัยหาก ชื่อ- ที่อยู่ เกิดความผิดพลาด  
แจ้งเปลี่ยนได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอฟ. โทร. 0-2225-7713 ถึง 14 ต่อ 132

นายสุทิน  น้อยศิริ
ฝคฐ.

น.ส.แน่งน้อย  ชื่นจิตร
ฝคฐ.

นายอดิศักดิ์ เกษกำาธร
ฝคฐ.

นายวิชัย  ไพรสันต์
ฝคฐ.

นายจุมพล อุ่นเอมใจ
ฝคฐ.

นายชัชวาล  ผดุงพรรค
ฝคฐ.



ล�าดับที่ เลขสมาชิก หน่วย ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่

1. 140 491000 นายสัมพันธ์		โกมินแดง 228/134	ซ.รามค�าแหง	194	ต.มีนบุรี	อ.มีนบุรี	กรุงเทพมหานคร	10510

2. 311 420000 นายประจวบ		คงเป็นสุข 46/12	 ม.1	 ถ.ท่าน�้านนท์-บางศรีเมือง	 ซ.บางศรีเมือง	 41	 ต.บางศรีเมือง	 อ.เมืองนนทบุรี	

จ.นนทบุรี	11000

3. 315 180000 นายสวัสดิ์		อัศวพิชญโชติ 188	ถ.นครไชยศรี	ต.นครไชยศรี	อ.ดุสิต	กรุงเทพมหานคร	10300

4. 422 450000 นายทองเติม		สวนฟัก 113	ซ.ซอยเทอดไท	55	ต.ปากคลองภาษีเจริญ	อ.ภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	10160

5. 442 180000 นายไพศาล		นาคะ 53/27	ม.5	ต.ธรรมศาลา	อ.เมืองนครปฐม	จ.นครปฐม

6. 589 481000 นายณรงค์		ทองอ่อน 11/5	ต.บางแม่นาง	อ.บางใหญ่	จ.นนทบุรี	โทร.025951300

7. 650 500000 นายจ�าเดิม		สันติชาติ 394	ม.7	ถ.บางแวก	ซ.ร่วมจิตต์	ต.บางไผ่	อ.บางแค	กรุงเทพมหานคร	10160

8. 803 80000 นางกนกพร		เขียนจ�านงค์ 132/22	ถ.สุขสวัสดิ์	ซ.จอมทอง4	ต.บางค้อ	อ.จอมทอง	กรุงเทพมหานคร	10150

9. 870 172000 นายประเสริฐ		ฉิมตระกูล 3/5	ถ.สวรรคโลก	ต.สวนจิตรลดา	อ.ดุสิต	กรุงเทพมหานคร	10300

10. 894 320000 นายเอนก		ศิริประสาท 189	ม.5	ต.บางหว้า	อ.ภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	10160

11. 957 391000 นายวิษณุ		ดวงสุวรรณ 424/64	ต.คลองจั่น	อ.บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	10240

12. 972 430000 นายเล็ก		จันทร์ลอย 291	ม.4	ต.บางแคเหนือ	อ.บางแค	กรุงเทพมหานคร	10160

13. 984 190000 นายสมเกียรติ		ชาวอุทัย 10/8	ม.4	ต.บางไผ่	อ.บางแค	กรุงเทพมหานคร	10160

14. 993 180000 นายไชยณรงค์		ศรีทองเอี่ยม 96/319	ม.6	ต.บางรักพัฒนา	อ.บางบัวทอง	จ.นนทบุรี	11110

15. 1043 420000 นายประสิทธิ์		ตันตยานนท์ 126/668	 ม.5	 ถ.สุขาประชาสรรค์	 ซ.1	 การเคหะนนทบุรี	 ต.ปากเกร็ด	 อ.ปากเกร็ด	 

จ.นนทบุรี	11120

16. 1105 460000 นายมานะ		หุ่นหลา 600/299	ม.1	ถ.เพชรเกษม	ต.บางแคเหนือ	อ.บางแค	กรุงเทพมหานคร	10160

17. 1120 180000 นายประสิทธิ์		ประสานวงศ์ 61/17	ม.8	ถ.สนามบินน�้า	ต.บางกระสอ	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี	11000

18. 1157 380000 นายสมพงษ์		เพ่งพิศ 91/264	ม.6	ต.แสมด�า	อ.บางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	10150

19. 1174 380000 นายสินสมุทร		เนตรระกาศ 2237	ม.1	ต.ส�าโรงเหนือ	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	10270

20. 1177 380000 นายสังวาลย์		ดีเลิศ 101	ถ.พิบูลย์สงคราม	ต.บางซื่อ	อ.บางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	10800

21. 1288 390000 นายวิทย์		เหมือนทิพย์ 4	ถ.รามอินทรา	ซ.คู้บอน	31	ต.คันนายาว	อ.คันนายาว	กรุงเทพมหานคร	10230

22. 1386 581000 นายชัยวัฒ		จารึกศิลป์ 6/233	ถ.พระราม	4	ซ.ปลูกจิตต์	ต.ลุมพินี	อ.ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

23. 1427 180000 นายส�าเริง		วิหารทอง 59/11	ม.10	ถ.พระราม2	ต.จอมทอง	อ.จอมทอง	กรุงเทพมหานคร	10150

24. 1495 470000 นายสมควร		ไข่แก้ว 102/42	ม.1	ถ.เพชรเกษม	ต.หลักสอง	อ.บางแค	กรุงเทพมหานคร	10160

25. 1529 360000 นายเวก		เรืองโรจน์ 4	ม.5	ต.บางพลับ	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี

26. 1585 320000 นายพิพัฒน์		อะโรยวิถี 53/964	ม.3	ต.บ้านใหม่	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

27. 1652 440000 นายมงคล		บ�ารุงบุตร 37/1	ม.7	ถ.ปทุมธานร	ต.บางคุวัต	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี	11000

28. 1681 400000 นายสมพงษ์		ศรแก้ว 66/4	ถ.สุขสวัสดิ์	ต.บางครุ	อ.พระประแดง	จ.สมุทรปราการ	10130

29. 1820 420000 นายทองอยู่		โฮกโก๋ 165/24	ม.5	ถ.บางกรวย-ไทรน้อย	ต.บางเลน	อ.บางใหญ่	จ.นนทบุรี	11140

30. 1918 440000 นายถวิล		สังข์เพชร 8	ม.4	ถ.ตลิ่งชันสุพรรณ	ซ.บ้านกล้วยไทรน้อย	ต.พิมลราช	อ.บางบัวทอง	จ.นนทบุรี	11110

31. 1982 370000 นายด�ารงค์		ฮวดลิ้ม 224	ซ.ทวีวัฒนา	25	แยก24	ต.ทวีวัฒนา	อ.ทวีวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10170

32. 1996 450000 นายเจริญลักษณ์		ชื่นมะนา 34/3	ม.10	ต.บางพรม	อ.ตลิ่งชัน	กรุงเทพมหานคร	10170

33. 2003 190000 นายสุรกิจ		หาญภิรมย์ 24/62	ม.2	ถ.อักษรลักษณ์	ต.บางเมือง	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	10270

34. 2024 180000 นายเสรี		ไพเราะ 356	ม.6	ถ.รังสิต-นครนายก51	ต.ประชาธิปัตย์	อ.เมืองปทุมธานี	จ.ปทุมธานี	12000

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
รายละเอียดที่อยู่สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2557
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35. 2088 450000 นายเชาว์		บรรจง 432/602	ม.1	ถ.ประชาอุทิศ	ซ.79	ต.ทุ่งครุ	อ.ทุ่งครุ	กรุงเทพมหานคร

36. 2096 460000 นายสมโชค		เมฆกระจาย 453	ม.1	ถ.สุขาภิบาล1	ซ.บางแค	16	ต.บางแค	อ.บางแค	กรุงเทพมหานคร	10160

37. 2144 410000 นายวัลลภ		เขียวสลับ 74/315	ม.6	ซ.ทานสัมฤทธิ์พัฒนา	ต.ท่าทราย	อ.สนท.แขวงท่าทราย	จ.นนทบุรี

38. 2174 490000 นายอภิชิต		ปรีชาไว 60/312	ม.4	ถ.พระยาสุเรนทร์	ซ.พระยาสุเรนทร์	ต.บางชัน	อ.คลองสามวา	

กรุงเทพมหานคร	10510

39. 2176 481000 นายสมบูรณ์		เอี่ยมสุวรรณ 9/1	ม.8	ต.ลาดบัวหลวง	อ.ลาดบัวหลวง	จ.พระนครศรีอยุธยา	13230

40. 2189 420000 นายไพโรจน์		เล็กภู่ 33/4	ม.2	ต.ไทรม้า	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี	11000

41. 2235 380000 นางจินดา		สุขปลั่ง 30/129	ม.10	ต.คลองกุ่ม	อ.บึงกุ่ม	กรุงเทพมหานคร	10240

42. 2255 340000 นายอนุวัฒน์		พัฒนาธนสมบูรณ์ 34	ถ.รังสิตปทุม	ซ.รังสิตปทุมธานี	14	ซ.3	ต.ประชาธิปัตย์	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12130

43. 2410 380000 นายมนูญ		ไทรนิ่มนวล 18	ซ.จรัญฯ75	ต.บางพลัด	อ.บางพลัด	กรุงเทพมหานคร	10700

44. 2502 470000 นางประนอม		วงศ์จ�าปา 9/111	หมูบ้่านกล้วยไม้	ม.3	ถ.เอกชยั	ซ.เอกชยั	119	ต.บางบอน	อ.บางบอน	กรงุเทพมหานคร	10150

45. 2580 420000 นายชาญกิจ		บัวรุ่ง 159/39	ถ.สวุนิทวงศ์	ซ.ม.ราชพฤษ	สวุนิทวงศ์	ต.แสนแสบ	อ.มนีบรุ	ีกรงุเทพมหานคร	10510

46. 2606 320000 นายทรงพล		บุญประเสริฐ 10/40	ม.4	ต.บางไผ่	อ.บางแค	กรุงเทพมหานคร	10160

47. 2620 500000 นายปรีชา		เชยกลิ่น 859/31	ถ.พระราม	3	ซ.41	ต.บางโพงพาง	อ.ยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	10120

48. 2650 400000 นายสมชาย		เปี่ยมเจริญ 46/38	ม.5	ต.แพรกษาใหม่	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	10270

49. 2688 480000 นายนพดล		อยู่ข�า 10/1	ม.1	ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ	ต.บางม่วง	อ.บางใหญ่	จ.นนทบุรี	11140

50. 2699 390000 นายไพยนต์		คงเจริญ 59/22	ถ.พระยาสเุรนทร์	ซ.สเุหร่าคลองหนึง่	10	ต.บางชนั	อ.คลองสามวา	กรงุเทพมหานคร	10510

51. 2799 460000 นายสุชาติ		คล้ายแก้ว 120/2	ม.6	ถ.เพชรเกษม	ซ.วัดเทียนดัด	ต.บางช้าง	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	73110

52. 2925 380000 นายเจตนา		อินทรฑูต 65/116	ม.3	ต.บางเมืองใหม่	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	10270

53. 2929 380000 นายมณเทียร		ส้มดี 131	ต.บางเพรียง	อ.บางบ่อ	จ.สมุทรปราการ	10560

54. 2962 450000 นายบุญเลิศ		เพิ่มสติ 134/7	ม.1	ต.บางศรีเมือง	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี	11000

55. 3037 460000 นายสมศักดิ์		เสมปราง 382/120	ม.2	ต.แพรกษา	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	10270

56. 3184 470000 นายกิตติ		ชนะมาร 21	ซ.เทอดไท	ต.บางหว้า	อ.ภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	10160

57. 3188 481000 นายประยูร		ปานเณร 7/332	ม.13	ต.บางรักพัฒนา	อ.บางบัวทอง	จ.นนทบุรี	11110

58. 3334 370000 นายสมโภช		ท่าทราย 48/1	ม.1	ถ.รัตนาธิเบศ	ซ.ท่าอิฐ	ต.ไทรม้า	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี	11000

59. 3444 310000 จ่าอากาศเอกสุนัย		หงษ์ทอง 18/21	ม.5	ถ.พระราม5	ต.บางขุนกอง	อ.บางกรวย	จ.นนทบุรี	11130

60. 3478 320000 นายเชาว์ฤทธิ์		ยิ้มโปรยค�า 53	ม.3	ถ.รามอินทรา	ซ.รามอินทรา	86	ต.มีนบุรี	อ.มีนบุรี	กรุงเทพมหานคร	10510

61. 3517 340000 นายส�าเริง		เล็กแข 31/4	ม.1	ต.บางตลาด	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

62. 3578 40000 นางพรรณทิพา		นุชเกษม 48	ม.8	ถ.ชักพระ	ซ.ชักพระ	26	ต.ตลิ่งชัน	อ.ตลิ่งชัน	กรุงเทพมหานคร	10170

63. 3592 480000 นายณัฐวัฒน์		ภัทรธนหิรัญเลิศ 7	ม.6	ต.ไทรม้า	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี	11000

64. 3600 320000 นายด�ารงค์		ทองวรรณ 55	ม.7	ถ.พิบูลสงคราม	ต.สวนใหญ่	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี	11000

65. 3633 62000 นายกิจเกษม		ทองเครือ 71/9	ม.9	ถ.บางแวก	ซ.สวนกุหลาบ	ต.บางไผ่	อ.บางแค	กรุงเทพมหานคร	10160

66. 3681 380000 นายสุทธิ		รักน้อย 59/144	ม.7	ต.ท่าข้าม	อ.บางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	10150

67. 3691 440000 นายวินัย		จ�าปาทอง 63/18	ม.5	ถ.บางกรวย-ไทรน้อย	ต.บางกร่าง	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี	11000

68. 3692 480000 นายวันชัย		ชูถม 81/3	ม.5	ต.บางเลน	อ.บางใหญ่	จ.นนทบุรี	11140

69. 3705 172000 นายสุทิน		น้อยศิริ 146	ม.-	ถ.อ่อนนุช	ซ.อ่อนนุช	21/1	ต.สวนหลวง	อ.สวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
รายละเอียดที่อยู่สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2557
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70. 3707 440000 นายธนาวุฒิ		โชคดี 43/75	ม.6	ต.บางพูด	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

71. 3814 440000 นายไพฑูรย์		กลับเสถียร 45	ม.1	ต.บางกระสอ	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี	11000

72. 3815 470000 นายบุญเลิศ		ปรัชญาชาติ

73. 3837 480000 นายวิฑูรย์		นาคเขียว 46/12	ม.2	ถ.แจ้งวัฒนะ	ซ.แจ้งวัฒนะ	28	ต.บางตลาด	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

74. 3923 400000 นายสุทิน		ดวงรัศมี 337/1	ถ.อรุณอัมรินทร์	ต.วัดอรุณ	อ.บางกอกใหญ่	กรุงเทพมหานคร	10600

75. 3949 450000 นายพรชัย		พวงจิตร

76. 4003 150000 นายอ�านาจ		ยิ่งประเสริฐ 140	ถ.จรัลสนิทวงศ์	ต.บางบ�าหรุ	อ.บางพลัด	กรุงเทพมหานคร	10700

77. 4071 360000 นายยศวัจน์		จันทรพรม 67/9	ม.8	ถ.ติวานนท์	ต.บางพูด	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

78. 4077 391000 นายวัลลภ		สินอนันต์ 27/5	ม.11	ถ.พระราม2	ซ.ร่วมพลัง	ต.บางมด	อ.จอมทอง	กรุงเทพมหานคร	10150

79. 4125 110000 นายสุวรรณรัตน์		แนวหล้า 426	ซ.ลาดพร้าว109ต.คลองจั่น,บางกะปิ,กทม.	02-220543

80. 4149 172000 นายวิชัย		ไพรสันต์ 14/64	ม.7	ต.บางตลาด	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

81. 4221 500000 นายผ่อง		ชื่นชอบ 29/1035	ม.6	ถ.พระราม	2	ต.พันท้ายนรสิงห์	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	74000

82. 4294 410000 นายเบอรินทร์		แดนศิริ 3001ซ2	ถ.เจริญกรุง	ต.บางคอแหลม	อ.บางคอแหลม	กรุงเทพมหานคร	10200

83. 4298 310000 นายสุรพล		ม่วงมิ่งสุข 258/1	ถ.บางขุนนนท์	ต.คลองชักพระ	อ.ตลิ่งชัน	กรุงเทพมหานคร	10170

84. 4312 340000 นายธนวัฒน์		ทองขาว 65/39	ถ.ประชาราษฏร์	สาย	1	ซ.อาทรอุปถัมภ์	ต.บางซื่อ	อ.บางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	10800

85. 4409 170000 นายบ�ารุง		ปิณฑะรุจิ 317ซ.จรัญฯ40ถ.จรัญสนิทวงศ์,ต.บางยี่ขัน	บางพลัด,กทม

86. 4418 420000 นางวิไล		มณีศรีรัษฎ์ 34/94	ม.8	ถ.ประชาชื่น	ซ.ม.ยิ่งรวยนิเวศน์	ต.บางตลาด	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

87. 4432 500000 นางวันเพ็ญ		สัตย์ซื่อ 46	ถ.อิสรภาพ	ต.บ้านช่างหล่อ	อ.บางกอกน้อย	กทม	09-66

88. 4460 172000 นายชัชวาลย์		ผดุงพรรค 27/162	ต.พันท้าย	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	74000

89. 4540 480000 นายสกุลชาย		เกษประคอง 41/1ม.7	ต.มหาสวัสดิ์	อ.บางกรวย	นนทบุรี	02-5951321

90. 4559 20009 นายสมศักดิ์		สมพงษ์ 20ถ.บริพัตรต.บ้านบาตรอ.ป้อมปราบกทม.	พ.4276

91. 4689 370000 นายสมบัติ		อินทนชิตจุ้ย 278/2	ถ.อิสระภาพ	(21)	ซ.วัดสังข์กระจาย	ต.วัดท่าพระ	อ.บางกอกใหญ่	กรุงเทพมหานคร	10600

92. 4742 440000 นายมงคลทิพย์		วรกิจวิวัฒน์ 21/77	ม.13	ถ.นวมินทร์	ซ.นวมินทร์	42	แยก	17	ต.คลองกุม่	อ.บงึกุม่	กรงุเทพมหานคร	10240

93. 4765 400000 นายประสาน		อยู่ยงค์ 30/3	ม.1	ถ.สุขุมวิท	ซ.บุญศิริ	ต.บางเมือง	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	10270

94. 4780 171000 นายอุดมศักดิ์		บุญวรรณ 37	ม.-	ถ.-	ซ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ	29	ต.บางแคเหนือ	อ.บางแค	กรุงเทพมหานคร	10160

95. 4781 172000 นางสุภาวณี		จันทร์กง 142/60ม.11	ถ.สวนผัก	ต.ตลิ่งชัน	อ.ตลิ่งชัน	กทม			พ.

96. 4796 172000 นางมุกดา		ทองสิมา 1058/12	ถ.เพชรเกษม	ซ.เพชรเกษม		63	ต.หลักสอง	อ.บางแค	กรุงเทพมหานคร	10160

97. 4883 70000 นางดวงดาว		พิกุลทอง 111/101	ถ.นครไชยศรี	ซ.คานเรือ	ต.นครไชยศรี	อ.ดุสิต	กรุงเทพมหานคร	10300

98. 4895 480000 นายประสิทธิ์		สุขแย้ม 32/1	ม.11	ถ.ประชาอุทิศ	ซ.เลียบคลองราษฎร์ประเสริฐ	ต.บ้านใหม่	อ.บางใหญ่	จ.นนทบุรี	11140

99. 5052 440000 นายวรภพ		ด้วงแก้ว 111/366	ม.6	ต.บางรักพัฒนา	อ.บางบัวทอง	นนทบุรี	พ.34

100. 5144 481000 นายจงกล		ล�าเจียก 89/1	ม.6	ต.บางรักพัฒนา	อ.บางบัวทอง	จ.นนทบุรี	11110

101. 5302 330000 นางสาวจินตนา		ไวยวรรณะ 49/115		ถ.ติวานนท์	ต.ตลาดขวัญ	อ.เมือง	นนทบุรี		02-

102. 5398 320000 นายทองค�า		ฤทธิเจริญ 56/2	ม.1	ถ.บางกรวย	-	ไทรน้อย	ต.บางเลน	อ.บางใหญ่	จ.นนทบุรี	11140

103. 5459 380000 นายอ�านวย		รัตนโรจน์มงคล 299/1	 ถ.กรุงธนบุรี	 ต.บางล�าภูล่าง	 อ.คลองสาน	 กทม	 02-	 ถ.เลียบคลองภาษีเจริงฝั่งเหนือ	

ต.หนองแขม	10160

104. 5476 190000 นายวิโรจน์		โชติเสถียรทัศน์ 84	ม.3	ถ.เทอดไท	ต.บางเลน	อ.บางเลน	จ.นครปฐม	73130

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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105. 5489 490000 นายไสว		เหรียญเจริญ 49/289ม.4	ต.บึงกุ่ม	อ.บึงกุ่ม	กทม	02-9075257,02-91

106. 5532 10000 นายประทวน		ภู่ข�า 26	ม.6	ต.บางม่วง	อ.บางใหญ่	จ.นนทบุรี	11140

107. 5534 440000 นางสาวกมลพร		วุฒิเมธีกุล 90/73	ม.6	ถ.บางกรวยไทรน้อย	ซ.ม.สมชายพฒันา	ต.บางกรวย	อ.บางกรวย	จ.นนทบรุ	ี11130

108. 5674 410000 นายสันติ		ทองเดชศรี 42/22	ม.3	ต.บางระมาด	อ.ตลิ่งชัน	กรุงเทพมหานคร	10170

109. 5679 172000 นางสาวแน่งน้อย		ชื่นจิตร 34ม.6	ต.บางพรม	อ.ตลิ่งชัน	กทม	พ.5693

110. 5688 450000 นางพลอยศรี		โตบุญช่วย 168	ถ.ชัยพฤกษ์มาลา	ต.คลองชักพระ	อ.ตลิ่งชัน	กทม	02-

111. 5692 581000 นายบุญทิวาห์		มณีแก้ว 23	ซ.ลาดกระบัง	12	ต.ลาดกระบัง	อ.ลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	10520

112. 5738 360000 นายชูเขตร		ตัณฑัยย์ 40/3433	ต.ท่าทราย	อ.เมือง	นนทบุรี	02-5838405-234

113. 5793 360000 นายสุรชัย		สุทิวาชัยพร 494/18	ต.คลองถนน	อ.สามไหม	กทม	02-9861111,792-5280,

114. 5884 540000 นางสุมณฑา		จารุสัมฤทธิ์ 99/81	หมู่บ้านคาซ่าวิลล์	ม.5	ถ.ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์	ซ.2/3	ต.บางรักน้อย	อ.เมืองนนทบุรี	

จ.นนทบุรี	11000

115. 5938 390000 นายสุเมธ		วงศ์สุขหฤทัย 50/46	ต.ลาดพร้าว		อ.ลาดพร้าว	กทม	02-5709562	พ.5277

116. 5954 410000 นายเนตร		สังข์สุวรรณ 220/936	ม.4	ต.ในคลอง	อ.พระสมุทรเจดี,สป.	09-8923086

117. 5979 320000 นายสุรินทร์		ไชยนิล 142/25	ม.1	ถ.สุขาประชาสรรค์	ต.ปากเกร็ด	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

118. 6011 391000 นายสุราษ		รงค์ทอง 19/168	ม.5	ต.ท่าแร้ง	อ.บางเขน	กรุงเทพมหานคร	10220

119. 6168 180000 นายวรวุฒิ		ทิพย์เสถียร 23/162	ต.คลองคุ่ม,02-3485469	อ.บางกะปิ	จ.กทม	02-24

120. 6171 380000 นายวินัย		โกศลสิทธิ์ 37/40	ม.4	ต.บางขุนเทียน	อ.จอมทอง	กรุงเทพมหานคร	10150

121. 6173 410000 นายวัชระ		วัชโรทัย 720/4	ถ.จรัลฯ	ต.ท่าพระ	อ.บางกอกใหญ่	กทม.

122. 6188 450000 นายน้อย		อ่อนฉ�่า 302/3	ต.บางรักพัฒนา	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี	11000

123. 6297 190000 นายสมจิตต์		บ้วยสีผ่อง 39/238	หมู่3	ถ.สุขาประชาสรรค์	ต.บางพลู	อ.ปากเกร็ด

124. 6298 420000 นายเสน่ห์		ศักดิ์เสรีชัย 123	ซ.รัชมงคลประสาธ์น	10	แยก2	ต.ปากคลอง	อ.ภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	10160

125. 6439 310000 นายนิต		โนรี 316/111ม.2	ต.ทุ่งสองห้อง,หลักสี่,กทม.	02-2725274

126. 6510 180000 นางสมหมาย		ธวัชชัยนันท์ 46/5	ม.4	ต.ฉิมพลี	อ.ตลิ่งชัน	กรุงเทพมหานคร	10170

127. 6567 430000 นางพัชรพร		นามกูล 124/1	ถ.กรุงเทพนนท์	ซ.กรุงเทพนนนท์33	ต.บางซื่อ	อ.บางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	10800

128. 6593 440000 นายสมศักดิ์		พรหมเจริญ 40/993ม.1	ถ.ติวานนท์	ต.ท่าทราย	อ.เมือง	นนทบุรี			0

129. 6643 470000 นายธวัชชัย		ภู่ศรีเหม 120/19	ม.6	ถ.เพชรเกษม	ซ.ทิมเรืองเดช	ต.บางช้างใต้	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	73110

130. 6662 180000 นายประจักษ์		มะลิวัลย์ 11/4	ม.5	ถ.ประชาร่วมใจ	ต.ทรายกองดินใต้	อ.คลองสามวา	กรุงเทพมหานคร	10510

131. 6695 420000 นายกฤษ		เกิดแก้ว 211/3ม.9	ต.บางกระสอ	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนท	02-588084

132. 6738 370000 นางสาวบงกช		ธ�ารงค์ไชย 57	ม.1	ถ.-	ซ.-	ต.คลองพระอุดม	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

133. 6770 330000 นางกุสุมา		ประทุมมาลย์ 32/438ม.1		ต.คลองเกลือ	อ.ปากเกร็ด	นนทบุรี	02-58074

134. 6843 340000 นายช�านาญ		เร้าเขตรกิจ 138/1ม.10	ต.ส�าโรง	อ.พระประแดง	สป	02-2490600	ต	5510

135. 6859 50000 นางสมพงษ์		มีมาก 1188/1		ต.บางพลัด	อ.บางพลัด	กทม	02-4242869		พ.3337

136. 7030 190000 นายวิรัช		เผือกผกา 199/46	ถ.กิ่งแก้ว-บางพลี	ซ.1/6	ต.บางพลีใหญ่	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	10540

137. 7086 420000 นางสาวอิ่มลาภ		เลิศนิธิ

138. 7101 320000 นายทวี		ศรีน้อย 315/1	ม.4	ถ.ร่มเกล้า	27	ซ.ประชาร่วมใจ	27	ต.ลาดกระบัง	อ.ลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	10520

139. 7117 80000 นางสาวฐิติรัตน์		กสินธุ์มานะวาท 4/1350	ม.4	ถ.เสรีไทย	57	ซ.40		ม.สหกรณ์	ต.คลองกุ่ม	อ.บึงกุ่ม	กรุงเทพมหานคร	10240

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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140. 7127 330000 นางสาวสุนีนาฎ		โพธิ์ศรี 27ม.1ซ.วาสนกุยถ.พหลโยธินต.สายไหมกทม	02-2563401,02-

141. 7171 62000 นางฐานิกา		ลิ้มสุวัฒน์ 77/480	ถ.ะนบุรี-ปากท่อ	ต.แสมด�า	อ.บางขุนเทียน	กทม	0

142. 7205 190000 นายสมชาย		ชนบท 191	ซ.รังสิต-นครนายน12	ต.ประชาธิปัตย์	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี

143. 7224 340000 นายไพโรจน์		ค�าเดชา 7	ถ.สุขุวิท	103	ซ.เฉลิมพระเกียรติ	14	แยก	4	ต.สวนหลวง	อ.สวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250

144. 7241 100000 นายเอนก		เวณุนันท์ 19/16ม.13	แขวงคลองกุ่ม	เขตบึ่งกุ่ม	จ.กทม	02-375853

145. 7264 450000 นายประพัฒน์		แก้วนิพนธ์ 372ถ.เทศบาล1ต.วัดกัลยาอ.ธนบุรีกทม.	กทม		02-4112401

146. 7268 450000 นายชุมพล		แสงแก้ว 85/661	ม.10	ถ.พุทธมณฑลสาย	4	ต.อ้อมน้อย	อ.กระทุ่มแบน	จ.สมุทรสาคร	74130

147. 7320 50000 นายวันไชย		อ่อนทรัพย์ 8ม.3	ต.จอมทอง	อ.จอมทอง	กทม	02-2563112

148. 7391 460000 นายนรา		เทพบุตร 89	ถ.สุทธิสาร	ซ.สบายใจ	แยก	4	ต.สามเสนนอก	อ.ห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310

149. 7449 491000 นายศรศิลป์		สายตา 85/71	ม.1	ต.คลองกุ่ม	อ.บึงกุ่ม	กรุงเทพมหานคร	10240

150. 7636 391000 นางกมลพัฒน์		เรือนจรัสศรี 105/356	ม.1	ซ.วังทองเฮ้าส์2/1	ต.คลองกุ่ม	อ.บึงกุ่ม

151. 7639 400000 นายสุพจน์		ค�าสุวรรณ 371/5ม.1	ต.ทุ่งครุ	อ.ทุ่งครุกทม	02-4261382

152. 7657 310000 นายทินกร		พรหมเกิด 168/33	ซ.เพชรเกษม28ถ.เพชรเกษมต.คูหาสวรรค	ภาษีเจริญ

153. 7687 340000 นายสุเจตน์		แสงทอง 25/8	ม.10	ถ.จรัญสนิทวงศ35	ต.พรงพรม	อ.ตลิ่งชัน	จ.กท

154. 7696 180000 นางปภาวดี		รุ่งรัชพันธ์ 8	ถ.รัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน)	ต.ดาวคะนอง	อ.ธนบุรี	กรุงเทพมหานคร	10600

155. 7796 420000 นายชลิต		คงสุวรรณ 62/7	ถ.พญาไท	ต.พุ่มพญาไท	อ.ราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400

156. 7816 50000 นายชัยพร		ปุญญเดโช

157. 7837 330000 นางจินตนา		เหลืองเรืองเวช 68/91	ม.9	ถ.บางบอน	1	ซ.บางบอน	ซอย	11	ต.บางบอน	อ.บางบอน	กรงุเทพมหานคร	10150

158. 7946 491000 นายแสวง		พุ่มหิรัญ 57/7	ม.11	ต.สะพานสูง	อ.สะพานสูง	กรุงเทพมหานคร

159. 7952 330000 นางกัลยรัชญ์		ชื่นสุวรรณ 37ซ.พหลโยธินต.ลาดยาว,จัตุจักร,กทม.	02-2425047,02-9

160. 7954 460000 นายพัน		เจียมตน 35	ม.-	ถ.สายบางแวก	ซ.บางแวก	104	2/2	ต.คลองขวาง	อ.ภาษเีจรญิ	กรงุเทพมหานคร	10160

161. 8043 450000 มล.รัชนีวรรณ		น�าชัยสี่วัฒนา 85	ถ.สุขาภิบาล	1	ซ.ยิ้มประยูร	ต.บางหว้	อ.ภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร

162. 8072 150000 นายจงเจตน์		พัวกนกหิรัญ 119/512	ต.สานไหม	อ.สายไหม	กรุงเทพมหานคร	10220

163. 8110 480000 นายจิรคม		วีรวินันทนกุล 2	(232/27)	ถ.สวนผัก	43	ซ.อัศวพิเชษฐ์	6	ต.ฉิมพลี	อ.ตลิ่งชัน	กรุงเทพมหานคร	10170

164. 8126 190000 นายบุญส่ง		รอดเมือง 42/385ม.3	ต.บางสีทอง	อ.บางกรวย	นนทบุรี	02-4462695

165. 8139 330000 นางกาหลง		แจงบ�ารุง 201/54	ม.8	ต.ท้ายบ้านใหม่	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	10270

166. 8186 180000 นายสุรัช			แจ่มกระจ่าง 49	ม.1	ต.กบเจา	อ.บางบาล	จ.พระนครศรีอยุธยา	13250

167. 8592 340000 นายประทุม		ขวัญมา 39/2ม.2	ต.คลองสองต้นนุ่น	อ.ลาดกระบัง	กทม		02-24905

168. 8632 200000 นายอดุลย์รัตน์		จารุวัชร 107/234ม.6ซ.22/6ต.บางรักพัฒนา,บางบัวทอง	นนทบุรี	02

169. 8670 481000 นายสมัคร		สุขใย 45/1ม.6	ต.บางม่วง	อ.บางใหญ่	นนทบุรี	02-5951300-4,0

170. 8712 420000 นายเศรษฐภัทร์		หรรษาจักรตรี 129/468	ม.5	ถ.ติวานนท์	ซ.13	ต.ปากเกร็ด	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

171. 8752 391000 นายสบโชค		สุคัสถิตย์ 59/906	ถ.นิมิตใหม่	ซ.นิมิตใหม่28	ม.ปัญญาเลคโฮม	45	ต.สามวาตะวันออก	อ.คลองสามวา	

กรุงเทพมหานคร	10510

172. 8842 440000 นางอารีย์		ทองอุดม 600/755	ม.14	ต.คูคต	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	12150

173. 8886 80000 นายนคร		กลิ่นระคนธ์ 92/38ม.2	ต.อนุสารีย์		อ.บางเขน	กทม	02-5527322,201-

174. 8929 121000 นายวิโรจน์		วิทิพย์รอด 67/29	ม.12	ถ.พุทธมณฑล	สาย3	ซ.เปรมวด	ีต.ศาลาธรรมสพน์	อ.ทววีฒันา	กรุงเทพมหานคร	10170

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
รายละเอียดที่อยู่สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2557
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175. 9077 310000 นายอธิป		วันเพ็ญ 652ม.บ้านชลนิเวศน์ซ.11ต.จัตุจักร,กทม.	01-2563947,0

176. 9163 540000 นายผดุงยศ		มธุรพจนางกูร 130-132	ถ.วังเดิม	ต.วัดอรุณ	อ.บางกอกใหญ่	กรุงเทพมหานคร	10600

177. 9381 380000 นายสมเดช		สรวิสูตร 15/1ม.10	ต.วัดชลอ	อ.บางกรวย		นนทบุรี	02-8837360,02

178. 10208 460000 นายสุรชัย		สุขคตะ 445	ต.บางล�าภูล่าง	อ.คลองสาน	กรุงเทพมหานคร	10600

179. 10335 480000 นายส�าราญ		พึ่งฉิม 9	ม.8	ถ.ตลิ่งชัย-สุพรรณ	ซ.วัดพระเงิน	ต.บางม่วง	อ.บางใหญ่	จ.นนทบุรี	11140

180. 10345 500000 นางวิมล		แก่นเพ็ชร 52/3	ม.3	ต.บางปะกอก	อ.ราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพมหานคร	10140

181. 10559 70000 นายอนันต์		เชื้อกรุง 323/78	ม.2	ต.บางมด	อ.ทุ่งครุ	กรุงเทพมหานคร	10140

182. 10659 370000 นายสมศักดิ์		แดงประเสริฐ 108/48	ต.วัดท่าพระ	อ.บางกอกใหญ่	กรุงเทพมหานคร	10600

183. 10930 440000 นายอนุกูล		ไชยโชติ 32	ถ.สามเสน	ซ.องค์รักษ์	13	ต.ถนนนครไชยศรี	อ.ดุสิต	กรุงเทพมหานคร	10300

184. 10948 391000 นางสาวบุบผา		สมพันธ์ 7	ซ.ประวิทย์และเพื่อน6,ต.บางจาก,พระโขนง	กทม.02-769

185. 12009 481000 นายสุรพล		ดามา 18/461	ม.6	ถ.ศาลาธรรมสพน์	ซ.ศาลาธรรมสพธ์	 17	 (ซอยพระปิ่น	 2)	ต.ศาลาธรรมสพน์	

อ.ทวีวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10170

186. 12584 340000 นายเอี่ยม		ราโรจน์ 99/365	ม.1	ถ.รังสิต-นครนายก(หมู่บ้านพฤกษา2)	ซ.16	ต.ล�าผักกรุด	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12110

187. 13493 50000 นายศิริพงษ์		วงศ์ไชยกุล 82/124	ต.ลาดกระบัง	อ.ลาดกระบัง	กทม	701-3113

188. 13774 320000 นายธีรชัย		คงครอง 549/221	ต.บางขุนศรี,บางกอกน้อย,กทม.	02-2521661

189. 13871 172000 นายจุมพล		อุ่นเอมใจ 312	ซ.เจริญนคร	ต.บางล�าภูล่าง	อ.คลองสาน	กรุงเทพมหานคร	10600

190. 14224 30000 นายจรัส		แสงแย้ม

191. 14674 280000 นายสมชาย		อ�่าปรีดา 598	 ถ.พุทธมณฑลสาย	 2	 ซ.พุทธมณฑลสาย	 2	 ซอย	 7	 ต.บางแคเหนือ	 อ.บางแค	

กรุงเทพมหานคร	10160

192. 14754 390000 นายสมศักดิ์		สิมาลัย

193. 14815 140000 นางสาวสุดารัตน์		พณิชยกุล 		22/18	ม.6	ถ.เพชรเกษม	ซ.เพชรเกษม	88	ต.บางแคเหนอื	อ.บางแค	กรงุเทพมหานคร	10160

194. 14855 370000 นายสุรศักดิ์		ฤทธิ์เรืองเดช 27/195		หมู่8		ถนนพระราม2		ต.บางมด	อ.จอมทอง			กทม.

195. 14950 410000 นายนิคม		หอมทิพย์ 50	ม.3	ต.ดอนคา	อ.บางแพ	จ.ราชบุรี	70160

196. 15110 190000 นายศิริวุฒิ		ตู้จินดา 2501	ม.3	ถ.เพชรเกษม	อ.หนองแขม	กรุงเทพมหานคร	10160

197. 15145 280000 นายสมพงษ์		ศักดิ์บริบูรณ์ 5	ถ.บางกระดี่	ซ.บางกระดี่	15	ต.แสนค�า	อ.บางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	10150

198. 15308 40000 นายชัชวาลย์		โสตะจินดา 134	ถ.เจริญกรุง82		ต.บางคอแหลม	อ.ยานนาวา		จ.กรุงเท

199. 15389 480000 นายสมเจตน์		พรสวัสดิ์ 397/4	หมู่	1	ถ.ประชาอุทิศ	แขวงทุ่งครุ	กทม.02-256-3

200. 15422 490000 นายโมลี		ผ่องอ�าไพ 322/76	ม.อยู่เจริญ	ถ.รัชดาภิเษก	ซ.รัชดาภิเษก	ซ.3	ต.ดินแดง	อ.ดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

201. 15474 500000 นายเจริญ		เทียนบูชา 3	ถ.สนามบินน�้า	ซ.ไทยานนท์	15	ต.ท่าทราย	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี	11000

202. 15498 540000 นายเทอดศักดิ์		จ�านงนภรักษ์ 77/252	หมู่5	ถ.พระราม02	แสมด�า	บางขุนเทียน	กทม

203. 15503 330000 นางสังวาลย์		คล้ายมณี 319/25	ถ.จรัญสนิทวงศ์	ต.บางขุนศรี	อ.บางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	10700

204. 15617 330000 นางวัลลีย์		โพธิ์สุภาพ 3		ถนนเทศบาล4		ต.ปากน�้า		อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ

205. 15657 100000 นายวีระ		มั่นคง 2007/79	 ม.5	 ถ.ประชาสงเคราะห์	 ซ.ประชาสงเคราะห์	 34	 ต.ดินแดง	 อ.ดินแดง	

กรุงเทพมหานคร	10400

206. 15743 200000 นายสุคลธ์		สิทธิสระ 97/17	หมู่บ้านศรีบัณฑิตย์	3	ม.6	ถ.บางกรวย-ไทรน้อย	ต.บางกรวย	อ.บางกรวย	จ.นนทบุรี	11130

207. 15761 470000 นายศิริชัย		ทองเนียม 17/11	หมู่9	ถ.เอกชัย		ต.บางขุนเทียน	อ.จอมทอง		จ.กท

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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208. 15837 580000 นายธงชัย		บุษบงค์ 17/6	หมู่5	ถ.ศรีนครินทร์	ต.บางเมือง	อ.เมือง		จ.สมุ

209. 15968 320000 นายเฉลิมพล		ตันประเสริฐ 99/280	ต.สะพานสูง	อ.สะพานสูง	กรุงเทพมหานคร	10240

210. 16057 172000 นายอดิศักดิ์		เกษก�าธร 39	ถ.สุโขทัย	ต.สวนจิตรลดา	อ.ดุสิต	กรุงเทพมหานคร	10300

211. 16790 460000 นายสมชัย		เฉลิมขวัญมงคล 374/9	ม.-	ถ.เจริญกรุงฯ	103	ซ.-	ต.แขวงบางคอแหลม	อ.บางคอแหลม	กรุงเทพมหานคร

212. 16836 380000 นายมานะ		จาตุรนต์รัศมี 789	ถ.จรัญสนิทวงศ์	ต.บางอ้อ	อ.บางพลัด	กรุงเทพมหานคร	10700

213. 17026 70000 นายโองการ		จีนะทีประ 8/65	ม.5	ถ.งามวงศ์วาน	ซ.-	ต.ลาดยาว	อ.จตุจักร	กรุงเทพมหานคร

214. 17079 80000 นายณิศเลิศ		ฉันท์ทองเจริญ 32/84	ม.5	ต.หลักสอง	อ.บางแค	กรุงเทพมหานคร

215. 17209 172000 นายมนตรี		อมรรัตนไพจิตร 45/1834	ม.1	ถ.เพชรเกษม	ต.หนองค้างพูล	อ.หนองแขม	กรุงเทพมหานคร

216. 17516 20009 นางอนงค์		จิตจ�าเนียร 40/3340	ม.1	ต.ท่าทราย	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี

217. 17599 40000 นางศิริวรรณ		กิติคุณ 670/35	ถ.อโศก	ซ.สุทธิพร	ต.ดินแดง	อ.ดินแดง	กรุงเทพมหานคร

218. 17603 440000 นายธรรมนูญ		สังข์แสง 363/120	ถ.พหลโยธนิ	ซ.แยกจากหมู่	6	เดมิ	ต.คลองถนน	อ.สายไหม	กรงุเทพมหานคร	10220

219. 17882 20004 นายสุดใจ		ตรีเพ็ชร 7	ม.2	ถ.พุทธบูชา	ต.บางมด	อ.ทุ่งครุ	กรุงเทพมหานคร	10140

220. 17912 20010 นายบุญชิต		วิชุภากรณ์กุล 63/152	ม.7	ถ.รามค�าแหง	ต.สะพานสูง	อ.สะพานสูง	กรุงเทพมหานคร

221. 17943 150000 นางประพิมพรรณ		ค�านักดิษฐ์ 101/11	ถ.เพชรเกษม	19	ต.ปากคลองภาษีเจริญ	อ.ภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร

222. 18302 20004 นายจิรศักดิ์		วงศ์ถิรวิทย์ 34/20	ม.23	ถ.พุทธมณฑล	1	ต.บางระมาด	อ.ตลิ่งชัน	กรุงเทพมหานคร	10170

223. 18480 20008 นายวิรัต		จันทร์ศิริวัฒนา 698/8	ถ.นครไชยศรี	ต.ดุสิต	อ.ดุสิต	กรุงเทพมหานคร	10300

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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สวสัดค่ีะ ท่านสมาชกิ	สอฟ.	“ฌาปนกิจสงเคราะห์	สวสัดกิารของคนสหกรณ์”	จะมาพบกบัท่านสมาชิกเพือ่รายงานผลเป็นระยะ	 
ให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบความเคลื่อนไหวของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่	 สอฟ.เราเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ทัง้	3	สมาคม	หรอื	3	กอง	คอื	สสอ.รรท.,สส.ชสอ.	และ	สสอค.	โดยสมาคมฯได้จดทะเบยีนถกูต้องตามกฎหมาย	พรบ.ฌาปนกจิสงเคราะห์	
อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี	 วัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพ	 
และ	 ครอบครัวของสมาชิก	 ประกันความมั่นคงให้กับสมาชิก	 ทั้งทายาทผู้รับประโยชน์	 และสมาชิกผู้ค�้าประกัน	 ทั้งไม่ได้มุ่งหวังก�าไร	 
แต่เป็นการท�าเพื่อเจตนาที่

บริสุทธ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกซ่ึงกันและกันในขบวนการสหกรณ์	 จึงถือเป็นคุณประโยชน์ส�าหรับสมาชิกเป็นอย่างมาก	 ตามที่
พระพุทธเจ้าสอนว่า	 “เกิด	 แก่	 เจ็บ	 ตาย	 เป็นทุกข์ทั้งสิ้น”	 สอฟ.	 จึงมีสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก	 ทั้งเรื่อง	 “แก่”	 เฒ่า	 เกษียณอายุงาน 
ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินสวัสดิการเมื่ออายุครบ	60	ปีทุกท่าน	ส่วน	“เจ็บ”	ไข้ได้ป่วยแล้วเข้ารับการรักษาพยาบาล	สอฟ.ยังมีเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลอืตามสมควร	การ“ตาย”ถอืเป็นวาระสุดท้ายของชวีติ	และเป็นเรือ่งไม่มคีวามแน่นอน	ไม่สามารถก�าหนดได้ช้าหรอืเรว็	แต่เราทกุคน 
กต็ัง้อยู่ในความไม่ประมาท	สอฟ.ก็ช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ให้แก่สมาชกิและครอบครวั	ทัง้ตวัสมาชกิเองรวมถงึบคุคลในครอบครวั	ทีเ่ป็น	บดิา	 
มารดา	คู่สมรส	และบตุร	ด้วยนัน้	แม้ว่าการท�าฌาปนกจิสงเคราะห์จะมองเป็นสวสัดกิาร	แต่สมาชกิไม่ได้รบัโดยตรง	แต่ได้ท�าไว้ให้ส�าหรบั 
บคุคลในครอบครวั	และช่วยประกันความเส่ียงให้กับตนเอง	และครอบครวัพอสมควร	จะเหน็ได้ว่าสมาชกิทีเ่สยีชวีติ	ทายาทผูร้บัผลประโยชน์ 
จะได้รบัเงนิตามเป้าหมายทีส่มาคมฯก�าหนดไว้คือ	เงินสงเคราะห์ศพฯไม่ต�า่กว่า	600,000	บาท	ทกุราย	ซึง่จะเหน็ได้จากการที	่ศนูย์ประสานงาน	 
สอฟ.ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทผู้รับประโยชน์ไปแล้วตามที่ลงใน	ข่าวสหกรณ์ฉบับที่แล้ว	รูปแบบการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
ของสมาคมฯจะเป็นการเก็บเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า	และตัดจ่ายเมื่อสมาชิกมีการเสียชีวิตในแต่ละเดือน

	ส�าหรบัการรบัสมคัรสมาชกิสมาคมฌาปนกจิฯ	ศูนย์ประสานงานฯ	จะมปีระกาศให้ทราบตามรอบการรบัสมคัรของสมาคมฯ	ส�าหรบั
กอง สสอ.รรท. เปิดรับสมัคร รอบ 4/2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557	โดยเปิดรับสมาชิกสามัญ	และ
สมาชิกสมทบที่เป็นคู่สมรส	บุตรของสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน	60	ปี	(เกิดในปี	2497)	ด้วย	และเมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 สสอ.รรท.
ได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2557	ณ.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	โดยมีการแก้ไขข้อบังคับ ลดอัตราเงิน
สงเคราะห์ศพ จากอัตราเดมิ 9.90 บาท เป็น 9.40 บาท เพ่ือให้สมาคมฯสามารถบรหิารเงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชกิให้อยูใ่นระดบัที่
เหมาะสมเป็นสดัส่วนกับสมาชกิทีเ่พ่ิมขึน้ กอง สส.ชสอ. เปิดรบัสมคัร รอบ 9/2557 ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฏาคม 2557 ถงึวนัที ่31 กรกฏาคม  
2557	โดยเปิดรับสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน	60	ปี	(เกิดในปี	2497)	ด้วย	กอง สสอค. เปิดรับสมัคร รอบ 9/2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 
2557 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2557	โดยเปิดรับสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน	50	ปี	(เกิดในปี	2507)	ด้วย	สมาชิกที่สมัคร จะได้รับสิทธิประโยชน์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ และอนุมัติรับเป็นสมาชิกเรียบร้อยจากสมาคมฯ

สรุปจ�านวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ 3 สมาคม และศูนย์ประสานงาน สอฟ.

สุดท้ายศูนย์ประสานงาน	 สอฟ.หวังว่า	 สมาชิก	 สอฟ.จะเห็นความส�าคัญและคุณประโยชน์จากการเป็นสมาชิฌาปนกิจสงเคราะห์	
ซึ่ง	สอฟ.	เห็นถึงความส�าคัญของการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์	จึงจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่เหมาะสมที่สุดสวัสดิการหนึ่ง
ที่สมาชิกพึงได้รับประโยชน์	ซึ่งเงินสงเคราะห์ศพแต่ละปีของสมาชิกหากเทียบกับการประกันชีวิต	ถือว่าน้อยมาก	เมื่อเทียบกับประโยชน์
ที่ได้รับถึง	600,000	บาท

“ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สวัสดิการของคนสหกรณ์”

นางสาววรวรรณ ส่องพลาย
รองผู้จัดการทั่วไป สอฟ.
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สมาชิกผู้ท�าคุณประโยชน์แก่สหกรณ์ฯ  3  ราย

ที่ เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล

1 311 นายประจวบ คงเป็นสุข ปัจจุบันรองประธานกรรมการฯ ชุดที่ 36

อดีตกรรมการชุดที่  21-23, 25-28, 30-31, 33-36

ที่ปรึกษากรรมการชุดที่ 24, 29

2 7449 นายศรศิลป์ สายตา ที่ปรึกษากรรมการชุดที่	36

และ	อดีตกรรมการชุดที่		24-25

3 15657 นายวีระ มั่นคง ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ	ชุดที่		36

4 6510 นางสมหมาย  ธวัชชัยนันท์ ภรรยานายไพศาล ธวัชชัยนันท์ ผู้ก่อตั้ง สอฟ.

สมาชิกผู้ถือหุ้นสงูสุด  5  ราย

ที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล

1 9163 นายผดุงยศ มธุรพจนางกูร

2 10345 นางวิมล แก่นเพชร

3 13774 นายธีรชัย คงครอง

4 8043 มล.รัชนีวรรณ น�าชัยสี่วัฒนา

5 3837 นายวิฑูรย์ นาคเขียว

สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกสงูสุด  5  ราย

ที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล อายุสมาชิก

1 140 นายสัมพันธ์			 โกมินแดง 35	ปี	6	เดือน

2 311 นายประจวบ คงเป็นสุข 35	ปี	4	เดือน

3 315 นายสวัสดิ์	 อัศวพิชญโชติ 35	ปี	4	เดือน

4 422 นายทองเติม สวนฟัก 35	ปี	3	เดือน

5 442 นายไพศาล นะคะ 35	ปี	3	เดือน
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แหล่งที่มาของทุนด�าเนินงาน 31 กรกฎาคม 2557 30 มิถุนายน 2557 
	 1.	 เงินรับฝาก	 15,197,590,996.49	 15,075,973,282.88	
	 2.	 หนี้สินธนาคาร,สหกรณ์อื่น	 1,389,900,000.00	 1,588,300,000.00	
	 3.	 หนี้สินอื่น	ๆ	 328,279,904.03	 324,535,579.93	
	 4.	 ทุนเรือนหุ้น	 7,305,535,680.00	 7,294,675,360.00	
	 5.	 ทุนส�ารอง	 804,578,481.64	 804,578,481.64	
	 6.	 ทุนสะสมอื่น	ๆ	 64,339,390.03	 65,350,374.37	
	 7.	 ก�าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร	 299,280,055.06	 256,531,639.39	
  รวมทั้งสิ้น 25,389,504,507.25 25,409,944,718.21 

 แหล่งที่ใช้ไปของทุนด�าเนินงาน 
	 1.	 เงินสดในมือ	 1,980,400.00	 15,700,000.00	
	 2.	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ตราสารอื่น	ๆ	 2,250,278,443.00	 2,194,278,443.00	
	 3.	 เงินฝากธนาคาร,สหกรณ์อื่น,ชุมนุมสหกรณ์	 617,198,958.24	 690,674,166.40	
	 4.	 เงินกู้ฉุกเฉิน/ATM(21)	 58,035,490.15	 60,653,460.45	
	 5.	 เงินกู้ฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน(22)	 325,541,628.35	 332,984,076.20	
	 6.	 เงินกู้ฉุกเฉิน/ATM(23)	 264,233,215.15	 259,928,134.10	
	 7.	 เงินกู้ฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน(24)	 916,863,234.43	 898,561,962.65	
	 8.	 เงินกู้สามัญ	 4,051,012,326.75	 3,984,778,795.93	
	 9.	 เงินกู้สามัญโครงการถนนสีขาว	 3,592,842,510.30	 3,653,563,231.26	
	10.	 เงินกู้โครงการเพื่อปลดหนี้	 789,988,817.35	 798,643,833.72	
	11.	 เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ	 2,700,037,387.88	 2,712,922,609.01	
	12.	 เงินกู้พิเศษ	 6,140,760,622.16	 6,110,489,096.43	
	13.	 เงินกู้พิเศษโครงการถนนสีขาว	 192,916,211.01	 199,355,016.00	
	14.	 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/1	 15,462,647.18	 15,955,108.66	
	15.	 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/2	 3,839,148.50	 4,351,321.22	
	16.	 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/3	 153,816,206.22	 159,265,090.91	
	17.	 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/4	 2,038,693,595.25	 2,056,015,900.21	
	18.	 เงินกู้โครงการช่วยเหลือน�้าท่วม	 165,888,202.20	 166,815,931.34	
	19.	 ลูกหนี้หน่วย	(เงินที่ยังไม่เข้า)	 241,326,806.27	 239,669,936.14	
	20.	 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ	 500,189,000.00	 500,189,000.00	
	21.	 สินทรัพย์อื่น	ๆ	 23,508,046.10	 22,736,146.53	
	22.	 ลูกหนี้พ้นจากสมาชิกภาพ	 123,297,601.72	 109,280,028.01	
	23.	 ลูกหนี้อื่น	ๆ	 221,794,009.04	 223,133,430.04	
  รวมทั้งสิ้น 25,389,504,507.25 25,409,944,718.21 
 
รายได้ - ค่าใช้จ่าย 
	 1.	 รายได้	 763,933,525.35	 660,143,368.68	
	 2.	 ค่าใช้จ่าย	 464,653,470.29	 403,611,729.29	
	 	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	 299,280,055.06	 256,531,639.39	

	 	 	 ชาย	 หญิง	 รวม
ยอดสมาชิก	ณ	เดือน	กรกฎาคม	2557	 8,331	 2,815	 11,146
ยอดสมาชิก	ณ	เดือน	มิถุนายน	2557	 8,355	 2,818	 11,173

รายงานผลการด�าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2557
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

1. การน�าเงินฝากกับสหกรณ์

 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกองทุนส�ารองเลีย้งชพีพนกังานการไฟฟ้านครหลวง	ก�าหนดวธิกีารจ่ายเงนิกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ	แก่พนักงานเกษียณอายุ	ตามความสมัครใจ	2	วิธี	คือ
 วิธีที่ 1.	 การแจ้งให้กองทุนฯ	โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้เกษียณอายุได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร

 วิธีที่ 2. การขอรับเงินเป็นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีเฉพาะในนามของพนักงานเกษียณอายุ 

   (A/C PAYEE ONLY) ซึ่งกองทุนฯ จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารกรุงไทย 

   สาขาเพลินจิต

 ข้อแนะน�าวิธีที่ 1. ส�าหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย	อยู่แล้ว 

 สหกรณ์ขอแนะน�าให้ท่านเลือก  วธิกีารที ่1. ทัง้นี ้เนือ่งจากเมือ่ท่านได้เบิกถอนเงนิจากธนาคารแล้ว ท่านสามารถแจ้งความ

ประสงค์ให้ธนาคารโอนเงินมาฝากต่อกับสหกรณ์ได้ทันที โดยเขียนสลิปใบน�าฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหภาพแรงงาน -รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด” ซึ่งสหกรณ์ได้เปิดบัญชีไว้ คือ

 ธนาคารกรุงไทย	 1.	 สาขาสามยอด	บัญชีออมทรัพย์	เลขที่	002-1-06611-6

	 						หรือ	 	 2.	 สาขา	กฟน.เพลินจิต	บัญชีออมทรัพย์	เลขที่	092-1-00033-2

	 และเมื่อท่านได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น	 โปรดน�าหลักฐานสลิป ใบน�าฝากธนาคารที่ท่าน 

ได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ มาแสดง	 เพื่อที่สหกรณ์ฯ	 จะได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูนให้กับท่านเสร็จเรียบร้อย 

ในวันเดียวกัน

 ข้อแนะน�าวิธีที่ 2.	 	ส�าหรับท่านที่เลือกวิธีที่	2.	คือ	การขอรับเงินเป็นเช็ค	

	 กรณีนี้หากกองทุนฯ	 จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารกรุงไทย	 สาขาเพลินจิต	 หากท่านมีบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาอื่น	 

ท่านจะต้องน�าสมดุเงนิฝากตดิมาด้วยเพือ่น�าเชค็เข้าบญัช	ีกรณท่ีานมบีญัชขีองธนาคารกรุงไทย	สาขาเพลนิจติอยูแ่ล้ว	จะสามารถเบกิ

ถอนเงินสดได้ทันทีตามจ�านวนที่ท่านต้องการ	แต่ถ้าเป็นสมุดธนาคารกรุงไทย	สาขาอื่นจะถอนต่างสาขาได้เพียงไม่เกินวันละ	1.0	

ล้านบาท	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)	จากนั้น	ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารโอนเงินมาฝากต่อกับสหกรณ์ฯ	โดยวิธีเดียวกับ	 

ข้อแนะน�าวิธีที่	1.

	 ส�าหรบัสทิธกิารรบัเงนิอืน่	ๆ 		เช่น	เงินบ�าเหนจ็ เงนิโบนสั เงนิชดเชย	ทีท่่านแจ้งความประสงค์ให้การไฟฟ้านครหลวง	

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ ขอให้ท่าน โอนเงินได้ดังกล่าวข้างต้น เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เล่มเขียว) 

เท่านั้น 

ค�าแนะน�าส�าหรับสมาชิกที่เกษียณอายุงานหรือ 
ลาออกก่อนเกษียณอายุในการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ
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หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์เพิ่มพนู
ส�าหรับพนักงานเกษียณอายุหรือลาออกก่อนเกษียณ

	 1.	 ขอแนะน�าให้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์เพิ่มพูน	มีให้เลือก	3	ประเภท	คือ	

	 	 1.1		 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน	(40),	(50)	 ระยะเวลา	 6	 เดือน	 ครบก�าหนด	 อัตรา	 3.75	%

	 	 1.2		 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน	(60)	 ระยะเวลา	 12	 เดือน	 ครบก�าหนด	 อัตรา	 4.00	%

	 	 1.3		 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน	(70)	 ระยะเวลา	 24	 เดือน	 ครบก�าหนด	 อัตรา	 4.25	%

	 	 	 -		 การฝากขั้นต�่าครั้งละไม่ต�่ากว่า	10,000	บาท	

	 	 	 -		 ฝากตั้งแต่	100,000	บาทขึ้นไป	รับดอกเบี้ยรายเดือน	

	 	 	 -		 การถอนก่อนครบก�าหนด	สหกรณ์ฯ	จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝาก	ออมทรัพย์	(ธรรมดา)	ณ	

วันที่ถอน	ปัจจุบันเท่ากับ 2.00% และต้องหักดอกเบี้ยส่วนเกินที่ได้รับไปก่อนหน้านั้นคืนให้สหกรณ์ฯ	ในวันที่ถอนเงินฝากด้วย	

(ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์ฯ)

	 2.	 การรบัดอกเบีย้รายเดอืน	สามารถแจ้งให้สหกรณ์ฯ	โอนดอกเบ้ียรายเดอืนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรพัย์ของ 

สหกรณ์ฯ	หรอืโอนเข้าบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรพัย์	ของธนาคารกรุงไทย	สาขาใดกไ็ด้ตามความสะดวกท่าน	แต่กรณโีอนดอกเบีย้ 

เข้าธนาคารผู้ฝาก	จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการโอน	ครั้งละ	10	บาท	โดยหักจากดอกเบี้ยที่ได้รับรายเดือน	

 3.	 กรณไีม่แน่ใจว่า	จะต้องถอนก่อนก�าหนดหรอืไม่	ขอแนะน�าให้ฝากแยกยอดได้	เมือ่จ�าเป็นต้องถอนก่อนครบก�าหนด	

จะได้ไม่เสยีประโยชน์กระทบเงนิต้นทัง้ยอด	เช่น	ฝากออมทรัพย์เพ่ิมพูน	(40),(50)	จ�านวนเงนิ	500,000	บาท	(อตัราดอกเบีย้	3.75 %)	 

ระยะเวลา	6	เดอืน	อาจจะแยกยอดเป็นยอดละ	100,000	บาท	5	ยอดหรอืยอดละ	200,000	บาท	2	ยอด	100,000	บาท	1	ยอด	แล้วแต่ผูฝ้าก	 

กรณีต้องการรับดอกเบี้ยรายเดือน	 เมื่อจ�าเป็นต้องถอนก่อนครบก�าหนดก็จะกระทบเฉพาะยอดที่ถอนเท่านั้น	 ส่วนยอดอ่ืน	 ๆ	 

จะไม่ได้รับผลกระทบและยังคงได้รับดอกเบี้ย	3.75 %	เท่าเดิม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์

-	 สหกรณ์ฯ	 เปิดท�าการตั้งแต่เวลา	07.30	น.	และให้บริการสมาชิกตลอดเวลา	โดยไม่หยุดพักเที่ยงจนถึงเวลา	15.30	น.	

(เฉพาะด้านการเงิน/เงินฝาก	เปิดบริการตั้งแต่เวลา	07.30	–	14.45	น.)

-		 สมาชิกผู้เกษียณอายุสามารถคงความเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้	 โดยไม่ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกแต่ต้องคงค่า

หุ้นคงเหลือไว้	หรือคงค่าหุ้นไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของค่าหุ้นคงเหลือปัจจุบัน	กรณีการขอโอนหุ้น/ขายหุ้นบางส่วนและสามารถใช้

สิทธิในการกู้ได้ไม่เกิน	90%	ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์	โดยการผ่อนช�าระรายเดือนตามเกณฑ์ระยะเวลา	หรือจ�านวนงวดที่

สหกรณ์ก�าหนด

-	 สหกรณ์ฯ	ให้บริการเงินฝากประเภทออมทรัพย์เพิ่มพูน	ที่ให้ผลตอบแทนกับผู้ฝากด้วย	อัตราดอกเบี้ยสูงสุด	ฝากตั้งแต่	

100,000.00	 บาท	 ได้รับดอกเบี้ยรายเดือน	 และสามารถระบุให้โอนเงินดอกเบ้ียเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย	

หรือเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ได้ตามความต้องการ

-		 กรณีฝากเงินด้วยเช็คต้องฝากภายในเวลา	 13.00	 น.	 ถ้าหลังเวลา	 13.00	 น.	 สหกรณ์ฯ	 จะลงวันที่รับเงินในวันท�าการ 

ถัดไป

-		 กรณีฝากด้วยเงินสดจะต้องฝากภายในเวลา	14.45	น.
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รู้ไว้ได้ประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินคืนทายาท กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

สวัสดิการที่ให้แก่สมาชิก

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิก
 1. สวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ 

	 	 สมาชิกผู้มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการนี้	ต้องมีอายุครบ	60	ปี

	 	 -		 เป็นสมาชิกครบ	 3	 ปี	 ได้รับเงินสวัสดิการบ�าเหน็จ	 6,000		 บาท

	 	 -		 เป็นสมาชิกครบ	 5	 ปี	 ได้รับเงินสวัสดิการบ�าเหน็จ	 8,000		 บาท

	 	 -		 เป็นสมาชิกครบ	 8	 ปี	 ได้รับเงินสวัสดิการบ�าเหน็จ	 10,000		 บาท

	 	 -		 เป็นสมาชิกเกินกว่า	 8	 ปีขึ้นไป	 ได้รับเงินสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกเพิ่มปีละ	 1,000	 บาท

	 	 ทั้งนี้	 การนับอายุเป็นสมาชิก	 ให้นับตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกติดต่อกันจนถึงวันเกษียณอายุ	 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	 ได้รับเงินสงเคราะห์	เพิ่มขึ้นอีกปีละ	 3,000	 บาท

	 	 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์สวัสดิการ	 ต้องน�าหลักฐานเอกสารมาแจ้งสหกรณ์	 ภายในก�าหนด	 90	 วัน	 

นับจากวันถึงแก่กรรมหากพ้นก�าหนด	ถือว่าหมดสิทธิ	ได้รับเงินสงเคราะห์

1. กรณีสมาชิก ไม่ได้ท�า หนังสือแต่งตั้งผู ้ได้รับโอน 
ผลประโยชน์
 1.1 กรณีเงินไม่เกิน 300,000 บาท 
	 	 ให้ด�าเนินการสืบทายาทตามหลักเกณฑ์และ 
ให้ทายาทผู้มีสิทธิท�าค�าให้การ	ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ
ก�าหนด	ทั้งนี้ทายาทผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดจะต้อง	ท�าความตกลง
ร่วมกันเป็นที่ยุติ
 1.2  กรณวีงเงนิเกนิกว่า 300,000 บาท ขึน้ไป  ให้ร้อง 
ต่อศาลเพ่ือขอแต่งตั้ง	 เป็นผู้จัดการมรดกโดยสหกรณ์ฯ	 
จะจ่ายเงินให้ตามค�าสั่งศาล	
	 	 อน่ึง	ในกรณข้ีอ	1.2	หากทายาทมปัีญหาขดัข้อง
ในการร้องต่อศาลเป็นผู ้จัดการมรดก	 ก็ให้เสนอคณะ
กรรมการด�าเนินการ	พิจารณาวินิจฉัยเป็นกรณีไป

2. กรณีสมาชิก ท�า หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์
	 2.1	 สหกรณ์ฯจะพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ที่รับโอนผล
ประโยชน์ทีร่ะบชุือ่ไว้	ตามสดัส่วนทีก่ฎหมายก�าหนด	ทัง้นี้ 
มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่า	ในกรณีสมาชิกระบุ	ชื่อผู้รับโอน 
ประโยชน์	ทายาทหรอืบคุคลอืน่	ทีม่ไิด้เป็นคูส่มรส	สหกรณ์	 
จะแบ่งจ่ายให้ตามสัดส่วน	 ท่ีเป็นสินสมรสที่ยังมีชีวิต 
อยู่กึ่งหนึ่ง	 และอีกกึ่งหนึ่งจ่ายให้แก่ผู้รับโอนประโยชน ์
ที่สมาชิกตั้งไว้	กรณีคู่สมรส	ได้ถึงแก่กรรมแล้ว	ให้แสดง 
หลักฐานใบมรณบัตร	 เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณา	 ประมาณฯ
สินสมรส	 ณ	 วันท่ีการสมรสส้ินสุดลงด้วยเหตุการตาย	 
ว่ามีจ�านวนเท่าไร	 จึงจะสมควรจ่ายให้กับผู ้รับโอนผล
ประโยชน์นั้น
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 3.  เงินช่วยเหลือกรณีอัคคีภัยบ้านสมาชิก

	 	 -	 กรณีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง	และมีหลักฐานมาแสดง	และพิสูจน์ได้ว่าเกิดความเสียหายจากอัคคีภัย 

ทั้งหลัง	ได้รับเงินสงเคราะห์	20,000	บาท

	 	 -	 กรณีบ้าน	และที่ดินมิใช่กรรมสิทธิ์ของสมาชิก	และคู่สมรส	หรือกรณีบ้านเช่า	 โดยสมาชิกหรือคู่สมรสที่

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	หากเสียหายเกินกว่าร้อยละ	50	เปอร์เซ็นต์	ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์	10,000	บาท

 4.  การเป็นสมาชิกคงสภาพและการซื้อหุ้นพิเศษ

	 	 สมาชิกเกษียณอายุที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า	 1	ปี	 สามารถเป็น	สมาชิกคงสภาพ	ต่อไปได้	 โดยไม่ต้อง

ส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีก	 และหากจะซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถท�าได้	 โดยน�าเงินที่ได้รับจากการเกษียณอายุหรือเกษียณ 

ก่อนอายุ	 (โครงการร่วมใจจาก)	 ซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มได้อีกไม่เกิน	 3.0	 ล้านบาท	 (สามล้านบาทถ้วน)	 จากที่มีหุ้นสะสมอยู่เดิมก่อน 

พ้นสภาพพนักงาน	กฟน.	ทัง้นี	้สหกรณ์ฯ	จะจ่ายเงนิปันผลให้เป็นรายปี	โดยการโอนเข้าบญัชเีงนิฝากสหกรณ์	หรอืโอนเข้าธนาคารกรงุไทย	 

ของสมาชิก

 5.  สิทธิในการกู้

	 	 5.1	 สมาชิกคงสภาพสามารถใช้สิทธิกู้ได้ไม่เกิน	90%	ของมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่มีอยู่	โดยใช้หุ้นหรือเงินฝาก

ดังกล่าว	เป็นหลักประกัน	ผ่อนช�าระรายเดือนในระยะเวลาไม่เกิน	12	ปี	(144	งวด)

	 	 5.2	 สมาชิกคงสภาพ	ที่มีอายุไม่เกิน	70	ปี	สามารถกู้เงินโดยใช้ทุนเรือนหุ้นรวมกับอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน	

โดยกู้ได้ไม่เกิน	3	ล้านบาท	(วงเงินกู้ให้	90	%	ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่	รวมกับราคาประเมินหลักทรัพย์	ไม่เกิน	50	%)	ผ่อนช�าระ

รายเดือนในระยะเวลาไม่เกิน	12	ปี	(144	งวด)	แต่ต้องไม่เกินอายุ	70	ปี	

  6.  สิทธิในการเปิดให้สมาชิกโอนหรือขายหุ้น (ถอนหุ้น) บางส่วน

	 	 เป็นสมาชิกคงสภาพสหกรณ์ฯ	ที่เกษียณอายุ	หรือเกษียณก่อนก�าหนดจากการไฟฟ้า-	นครหลวงแล้ว	และต้องมี 

อายุครบ	60	ปีบริบูรณ์	สามารถขอโอนหรือขายหุ้น	ได้ไม่เกิน	4	ครั้ง	รวมแล้วไม่เกินร้อยละ	50	ของจ�านวนหุ้นของตนเองที่มีอยู่

ขณะนั้น	โดยก�าหนดวัตถุประสงค์การ	โอนหรือขายหุ้นบางส่วนดังกล่าวไว้	2	ประการดังนี้	

	 	 1.		 ขอโอนหรือขายหุ้น	(บางส่วน)	คืนให้แก่สหกรณ์	(เท่านั้น)

	 	 2.		 ขอโอนหุ้นให้ทายาท	(เฉพาะคู่สมรส	บุตร	หรือบิดา	มารดา	ซึ่งเป็นสมาชิก	หรือสมาชิกสมทบ)	ซึ่งจะมี

ผลเมื่อผู้ขอโอนเสียชีวิตแล้ว	และผู้รับโอนมีสิทธิถือหุ้นต่อไปได้

 7.  สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล

	 	 กรณีสมาชิกเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใด		ๆ		ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล	เป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า	5	คืน	สหกรณ์ฯ	

จะจ่ายค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน	 500	บาท	 (ก�าหนดยื่นภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล 

หากพ้นก�าหนดถือว่าหมดสิทธิได้รับเงิน)

 8.  สวัสดิการทายาทสมาชิกถึงแก่กรรม

	 	 กรณีทายาทสมาชิกบิดา	มารดา	คู่สมรส	และบุตร	ถึงแก่กรรม	สหกรณ์ฯ	จะจ่ายค่าช่วยเหลือรายละ	1,000	บาท	

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์สวัสดิการ	 ต้องน�าเอกสารแจ้งกับสหกรณ์	 ฯ	 (ก�าหนดยื่นภายในก�าหนด 90 วัน นับแต่วันถึง 

แก่กรรม หากพ้นก�าหนดถือว่าหมดสิทธิได้รับเงิน)

นอกจากนี้สหกรณ์ฯ	 ยังได้ท�าประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม	 เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก	 คงสภาพ	 คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุ	วงเงินคุ้มครอง	120,000	บาท	และค่าปลงศพ	20,000	บาท	รวมเป็น	140,000	บาท	ถึงอายุ	70	ปี	

หากมีข้อสงสัย	หรือต้องการค�าชี้แจงเพิ่มเติม	กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

สหกรณ์เขตวัดเลียบ	โทร.	02-225-7713-14,	02-226-2511-13,	02-225-7732,	02-221-2182,	02-222-6124,	02-222-1484

ฝ่ายจัดการ	ต่อ	109,	112,	119,	121,	128,	204
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	 เงินฝาก	 ต่อ	 110,	111

	 การเงิน	 ต่อ	 113,	114

	 เงินกู้สามัญ	 ต่อ	 106,	107,	201	

	 เงินกู้พิเศษ	 ต่อ	 103,	230	

	 เร่งรัดและติดตามหนี้	 ต่อ	 104

	 ทะเบียนประมวลผล	 ต่อ	 127,	180

	 ธุรการ	 ต่อ	 108,120

	 กฎหมาย	 ต่อ	 129

	 ประชาสัมพันธ์	 ต่อ	 132

	 สวัสดิการและงานฌาปนกิจสงเคราะห์	ต่อ	 122

 สหกรณ์เขตเพลินจิต	 โทร.	02-256-3456	,	02-	252-8584	,	02-252-0766	,	02-256-4456

	 ผู้จัดการ	 ต่อ	 10

	 เงินฝาก	 ต่อ	 13,	17	

	 การเงิน	 ต่อ	 11,	12

	 เงินกู้	 ต่อ	 14,	15

 รถบริการเคลื่อนที่		โทร.	088-222-1435

 เว็บ www.meacoop.com 

--------------------------------------------------------
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เรื่อง	 ขอหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เรียน	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
	 เนื่องด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ได้น�าระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารระบบข้อความสั้น	(SMS)	เข้ามาใช้ในระบบงาน 
สหกรณ์ฯ	เพื่อแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ	ให้สมาชิกทราบ	เช่น
	 1.	 การอนุมัติเงินกู้สามัญ,	เงินกู้พิเศษ
	 2.	 แจ้งวันประชุมใหญ่ประจ�าปี
	 3.	 แจ้งเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
	 4.	 แจ้งสวัสดิการต่างๆ
	 5.	 ข้อมูลอื่นๆ
	 เพือ่ใหร้ะบบแจง้ขอ้มลูขา่วสารระบบขอ้ความส้ัน	(SMS)	มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้	ทางสหกรณอ์อมทรพัยฯ์	จงึใคร ่
ขอความกรุณาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ด�าเนินการกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่าง	ๆ	ให้ครบถ้วน	(ด้านล่าง)	และส่ง
กลับมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.เฉลิมพล	ดุลสัมพันธ์)
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

ชื่อ	 ...................................................................... 

นามสกุล	.............................................................

เบอรโ์ทรศพัท์	...................................................... 

สังกัด	..................................................................

เลขสมาชิก	 ......................................................... 

10 กุมภาพันธ์ 2557

S M S

(คืนฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอฟ. ชั้น 3)
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เส้นทางนักต่อสู้...นายประจวบ คงเป็นสุข รองประธานสหกรณ์ฯ



นายไพบูลย์  แก้วเพทาย

1. นายสุวรรณ  กาเซ็ม ประธาน
2.  นายสมาน ขามเทศทอง เลขานุการ
3.  นายประจวบ คงเป็นสุข กรรมการ
4. นายนิพัทธ์ เหลืองด�ารงค์ กรรมการ
5.  นางสาวศิริพร เปานิล กรรมการ
6. นายสมพงษ์ นิคมเขตต์ ที่ปรึกษา
7.  นายภูริพรรธ์ เมฆสุข ที่ปรึกษา
8.  นายประทีป ไก่กา ที่ปรึกษา
9.  นายชัยพร กล่อมจิตร์ ที่ปรึกษา
10.  นายไกรศักดิ ์ ข�าดี ที่ปรึกษา
11.  นางสาวศรีสมร ปล�่าปลิว หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะผู้จัดทำ�


