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ทายาทสมาชิก รับเช็คฌาปนกิจสงเคราะห์

2 มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ



พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ จ�ากัด  
โทร : 0-2282-6033-4
จ�านวน 7,000 ฉบับ

คณะกรรมการอ�านวยการ
1. ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์   ประธาน
2. นายสิทธิพร  มีเสถียร กรรมการ
3. นายสุดตา  นรสาร กรรมการ
4. นายนิพัทธ์  เหลืองด�ารงค์  กรรมการ
5. นายเสนอ  วิสุทธนะ กรรมการ
6. นายคมสัน  ทองศิร ิ กรรมการ
7. นายวันลักษณ์  ชีวะถาวร กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้พิเศษ
1. นายเสนอ  วิสุทธนะ ประธานฯ
2. นายบุญ  เถื่อนค�า  เลขานุการ
3. นายด�ารงค์  ปั้นสมพงษ ์ กรรมการ
4. นายสุนทรชัย  ผลสมบูรณ์โชค กรรมการ
5. นายวันลักษณ์  ชีวะถาวร กรรมการ
6. นายสิน  จริตกาย  กรรมการ
7. นายนิพัทธ์  เหลืองด�ารงค์ กรรมการ
8. นายอลงกต  เกียรติสงคราม กรรมการ
9. นายประจวบ  คงเป็นสุข กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
1. นายคมสัน  ทองศิริ ประธาน
2. นางทัศนีย์  ใหลสกุล เลขานุการ
3. นายวันลักษณ์  ชีวะถาวร กรรมการ
4. นายบุญ  เถื่อนค�า  กรรมการ
5. นางสาวศิริพร  เปานิล กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. นายสิทธิพร  มีเสถียร ประธาน
2. นายคมสัน  ทองศิริ เลขานุการ
3. นางทัศนีย์  ใหลสกุล กรรมการ
4. นายสิน  จริตกาย  กรรมการ
5. นายด�ารงค์  ปั้นสมพงษ ์ กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้
1. นายสุดตา  นรสาร ประธาน
2. นางสาวสุดา  หล�า่วิไลเกษร เลขานุการ
3. นายสุนทรชัย  ผลสมบูรณ์โชค กรรมการ
4. นายนิพัทธ์  เหลืองด�ารงค์ กรรมการ
5. นายอลงกต  เกียรติสงคราม กรรมการ

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

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นายอดุลย์  คุณาอัครวุฒิ   หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบ
2. นายเอนก  ชูศร ิ
3. นางสาวนันทภัค  กลับเจริญดี
4. นายอัชรันต์  ขจรเกียรติพิสิฐ 
5. นางสาวอลิสา  อภัยพลชาญ
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เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง 

ผมขอส่งความระลึกถึง ความห่วงใย และความปรารถนาดีมายังทุกท่าน ด้วยความจริงใจ

ในโอกาสแห่งการเริ่มพุทธศักราชใหม่นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

สิง่ศกัดิส์ทิธิท้ั์งหลายท่ีท่านเคารพนับถอื โปรดบนัดาลให้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์

ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จ�ากดั และสมาชกิทกุท่านประสบ

แต่ความสุขกาย สุขใจ มีพลังกาย พลังใจในการท�ากิจการต่างๆ จนส�าเร็จตามประสงค์ 

ก้าวเดินสู่อนาคตอย่างมั่นใจ และมั่งคง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้อง สุจริต  

มีศีลธรรม มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

(นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศินกุล)

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

สารจาก
นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศินกุล
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
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 เนือ่งในวารดิถีขึน้ปีใหม่ พทุธศกัราช ๒๕๕๙ กระผมในนามประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จ�ากดั ขอส่งความสขุและ

ความปรารถนาดีมายังท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า

นครหลวงและพนกังานเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ฯ ทกุท่าน ตลอดระยะเวลาหนึง่ปีทีผ่่านมา 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการด�าเนินการปัจจุบันได้ด�าเนินการ 

มาด้วยจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสมาชิกและองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้พัฒนา 

การบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้สามารถ 

น�าองค์กรผ่านมาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในวารดถิขีึน้ปีใหม่ ๒๕๕๙ ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัด์ิสทิธิท์ัง้หลาย 

ได้โปรดดลบนัดาลให้ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้า

นครหลวงพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพ 

แข็งแรงและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๙

(นายสิทธิพร  มีเสถียร)
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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รายงานความคืบหน้าคดีทางแพ่ง  
กรณีเพิกถอนข้อตกลงค�้าประกัน
โดยคณะกรรมการอ�านวยการ

โดย ไพบูลย์ แก้วเพทาย

(รายงานนี ้เป็นเร่ืองที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รายงานคดใีห้สมาชกิผู้ถอืหุ้นได้รับทราบ เน่ืองจากสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ฯ เป็นสถาบนัการเงนิ ที่ต้องเปิดเผยทกุเร่ืองให้สมาชกิผู้เป็นเจ้าของและมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  
เพื่อความโปร่งใสและความเช่ือม่ันในสถาบนั)

สืบเนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการด�าเนินการ 9 คนประกอบด้วย

1. นายธวัชชัย อินทรทัต 2. จ.อ.พิพัฒน์ วงศ์ฤทธิ์ 3. นายยุทธพงษ์ สะอาดบัว

4. นายสนิท ไซประเสริฐ 5. นายวัฒนา สพสมัย 6. นายดนัย นุ่มนวล

7. นายประสงค์ บูชา 8. นายสมโภชน์ ดินอุดม 9. นายสมเกียรติ์ ขลิบสุวรรณ

ที่ได้ลงมติคณะกรรมการด�าเนินการเพิกถอนข้อตกลงค�้าประกันที่ นายเพียร ยงหนู ได้ท�าไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  

เพือ่เป็นหลกัประกนัการถอนฟ้องคดฉ้ีอโกง 7 คด ีการลงมตดัิงกล่าวได้ท�าให้สหกรณ์ออมทรพัย์เกดิความเสยีหาย ในการยืน่ฟ้องนี้  

ศาลชั้นต้นได้พิพากษาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ให้จ�าเลยทั้งเก้าชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น

ต่อมาจ�าเลยทั้งเก้าคน ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษา เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม  

พุทธศักราช ๒๕๕๖ ตามคดีหมายเลขด�าที่ ๑๒๒๙/๒๕๕๖ และคดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๗๔๑/๒๕๕๖ โดยศาลแพ่งได้นัดโจทก์ 

ฟังค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปค�าพิพากษา(หน้า ๑๔-๑๕) ดังต่อไปนี้

“เห็นว่า จ�ำเลยทั้งเก้ำมีฐำนะเป็นคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรของโจทก์ ย่อมมีอ�ำนำจหน้ำที่ด�ำเนินกิจกำรทั้งปวงของโจทก์

ให้เป็นไปตำมข้อบงัคับและตำมมตขิองทีป่ระชมุใหญ่ กบัทัง้ในทำงอนัจะท�ำให้เกดิควำมจ�ำเรญิแก่โจทก์ทกุประกำร ซึง่ข้อบงัคบัโจทก์

ข้อ ๕๙ ก�ำหนดว่ำ หำกกรรมกำรด�ำเนนิกำรปฏบิตัหิน้ำทีห่รอืกระท�ำโดยประมำทเลนิเล่อเป็นเหตใุห้โจทก์เสยีหำย จะต้องรับผิดชอบ

ชดใช้ค่ำเสียหำยแก่โจทก์ กำรที่จ�ำเลยท้ังเก้ำร่วมกันมีมติยกเลิกบันทึกข้อตกลงของนำยเพียรที่ท�ำไว้กับโจทก์ ท�ำให้สัญญำ

ค�้ำประกันและหลักทรัพย์ประกันที่วำงไว้ตำมบันทึกข้อตกลงเป็นต้องยกเลิกไปและได้มีกำรถอนหลักประกันบัญชีเงินฝำกไป 

โดยไม่ปรำกฏว่ำจ�ำเลยทัง้เก้ำให้นำยเพยีรหรอืบคุคลอืน่น�ำหลกัทรพัย์มำวำงเป็นประกนัหนีแ้ทนหลกัทรพัย์เดมิ อนัเป็นกำรท�ำให้

หลักประกันของโจทก์ลดน้อยถอยลง ขำดควำมมั่นคงในหลักประกันแก่โจทก์ เป็นเหตุให้ไม่อำจบังคับเอำแก่หลักประกันเดิม 

ที่มีอยู่ตำมบันทึกข้อตกลงได้ ย่อมท�ำให้โจทก์ได้รับควำมเสียหำย
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แม้ว่ำพยำนจ�ำเลยท้ังเก้ำเบิกควำมในท�ำนองเดียวกันว่ำ โจทก์ได้ให้สมำชิกผู้กู้ตำมสัญญำเงินกู้พิเศษที่ระบุไว้ตำมบันทึก

ข้อตกลงของนำยเพยีร ด�ำเนนิกำรแก้ไขหลกัประกนัทีบ่กพร่องให้สมบรูณ์และเป็นไปตำมระเบยีบว่ำด้วยกำรกูเ้งนิของโจทก์กต็ำม 

แต่กำรยกเลิกบันทึกข้อตกลงของนำยเพียรที่ท�ำไว้กับโจทก์ทั้งหมดดังกล่ำว ท�ำให้หลักประกันที่โจทก์มีอยู่ก่อนเกิดข้อบกพร่อง 

ขำดหลักประกันที่จะบังคับได้ กรณีเงินกู้พิเศษของลูกหนี้รำยนำงปำริชำติ ที่ผิดนัดจนถูกฟ้องและมีกำรบังคับคดีน�ำทรัพย์จ�ำนอง

ออกขำยทอดตลำดแล้วยังมียอดหนี้คงเหลืออีก ๑,๐๕๓,๕๖๓.๕๙ บำท ซึ่งหำกว่ำจ�ำเลยทั้งเก้ำไม่มีมติยกเลิกบันทึก

ข้อตกลงดังกล่ำวโจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องตำมบันทึกข้อตกลง โดยน�ำเงินในบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์มำช�ำระหนี้ส่วนที่ขำดได้ 

และกรณีหนี้ตำมสัญญำเงินกู้พิเศษที่นำยเพียรท�ำสัญญำค�้ำประกันไว้นั้น ตำมสัญญำเงินกู้พิเศษ ๑๒๙/๔๗ มีภำระหนี้ 

๘๑๑,๑๓๙.๖๒ บำท

กำรถอนกำรค�้ำประกันไป เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สำมำรถบังคับเอำแก่ผู้ค�้ำประกันเดิมที่มีอยู่ตำมบันทึกข้อตกลงได้ จ�ำเลย

ท้ังเก้ำจงึต้องรบัผดิชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่โจทก์ โดยกรณเีงนิกูพ้เิศษของลกูหนีร้ำยนำงปำรชิำต ิตำมสญัญำกูพ้เิศษเลขที ่๒๖๘/๔๔  

โจทก์ได้รับควำมเสียหำยไม่ได้รับช�ำระหนี้ตำมยอดเงินที่คงเหลือในมูลหนี้ดังกล่ำวคิดเป็นเงิน ๑,๐๕๓,๕๖๒.๕๙ บำท

และกรณหีลกัประกนัหนีเ้งนิกูพ้เิศษทีน่ำยเพยีรท�ำสญัญำค�ำ้ประกนัไว้นัน้ คงเหลอืเพียงหนีร้ำยนำยสัมพันธ์ แหนผนั ตำมสญัญำ

กู้เลขที่ ๑๒๙/๔๗ ที่ลูกหนี้ยังคงผ่อนช�ำระหนี้ จ�ำเลยทั้งเก้ำจึงต้องหำหลักประกันให้แก่สัญญำนี้ให้เป็นไปดังเดิมก่อนมีมติยกเลิก

บันทึกข้อตกลงของนำยเพียรที่ท�ำไว้ต่อโจทก์

ที่ศำลชั้นต้นวินิจฉัยมำนั้นชอบแล้ว ศำลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ข้อนี้ของจ�ำเลยทั้งเกำ้ฟังไม่ขึ้น”

ส�าหรับค่าทนายความนั้น ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาว่า

“ที่ศำลชั้นต้นก�ำหนดค่ำทนำยควำมให้เพียง ๔๕,๐๐๐ บำท จึงเหมำะสมแล้ว ศำลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ข้อน้ี

ของจ�ำเลยทั้งเกำ้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน พิพำกษำยืน ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ”

ต่อมาจ�าเลยท้ังเก้าต้องการยื่นค�าร้องฎีกา แต่เลยก�าหนดระยะเวลาที่ก�าหนด จ�าเลยทั้งเก้าจึงได้ย่ืนค�าร้องขอขยายระยะ

เวลาฎีกา ศาลอนุญาตให้ขยายได้ 85 วันจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2557 แต่ปรากฏว่า จ�าเลยได้ยื่นขอขยายเวลาฎีกาอีกครั้งหนึ่ง 

ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ซึ่งเลยระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ ศาลพิจารณาแล้วพิพากษายกค�าร้องขอขยายเวลาฎีกาเนื่องจาก 

ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย จึงถือว่า “คดีถึงที่สุด”
เน่ืองจากในวันที่ศาลได้พิพากษายกค�าร้องนั้น จ�าเลยทั้งเก้าไม่ได้ไปฟังค�าพิพากษา ตามกฎหมายจึงถือว่า จ�าเลยทั้งเก้า 

ยังไม่ได้รับทราบค�าพิพากษา จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) จะต้องร้องขอให้ศาลออกหมายส่งค�าบังคับ 

ให้จ�าเลยทั้งเก้าปฏิบัติตามค�าพิพากษาต่อไป

โจทก์ (สหกรณ์ออมทรัพย์) โดย นายสุดตา นรสาร ทนายความผู้รับมอบอ�านาจ จึงได้ยื่นค�าร้องเมื่อวันที่ 1 กันยายน 

2557 ขอให้ศาลออก “หมายส่งค�าบังคับ” ให้จ�าเลยทั้งเก้า เพื่อให้จ�าเลยทั้งเก้าได้รับทราบและปฏิบัติตามค�าพิพากษา หลังจาก

นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้ส่งหมายบังคับให้กับจ�าเลยทั้งเก้าคน ผลปรากฏว่า การส่งหมายค�าบังคับได้ครบถ้วนทั้งเก้าคนแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 แต่จ�าเลยทั้งเก้าเพิกเฉย

ดังนั้น โจทก์ จึงได้ร้องขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี และศาลแพ่งได้ออกหมายบังคับคดีให้ตั้งเจ้าพนักงาน

บังคับคดี ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยมีหมายถึง เจ้าพนักงานบังคับคดี ดังต่อไปนี้

“ด้วยคดีเรื่องน้ี สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจ�ากัด โจทก์ ร้องขอให้บังคับคดี 

ตำมค�ำพิพำกษำ ซ่ึงศำลได้มีค�ำส่ังให้ “จ�าเลยทั้งเก้า” ร่วมกันหรือแทนกันช�ำระเงินแก่โจทก์ เป็นเงิน 1,053,563.59 บำท  

พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่ำว นับถัดจำกวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 19 กรกฎำคม 2554) เป็นต้นไปจนกวำ่ 

จะช�ำระเสรจ็แก่โจทก์ และให้จ�ำเลยทัง้เก้ำร่วมกันด�ำเนนิกำรหำหลกัประกนัหนีเ้งนิกูพ้เิศษสญัญำเลขที ่129/47 ให้เป็นดงัเดมิก่อนที่

จะมมีตยิกเลกิบนัทกึข้อตกลงของ นำยเพยีร ยงหน ูตำมส�ำเนำรำยงำนกำรประชมุเม่ือวนัที ่21 กรกฎำคม 2553 เอกสำรหมำย จ.14  
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ซึ่งตรงกับส�ำเนำรำยงำนกำรประชุม เอกสำรหมำย ล.3 หำกไม่อำจด�ำเนินกำรได้ภำยใน 1 เดือน นับแต่วันฟังค�ำพิพำกษำ  

(ฟังวันที่ 31 มกรำคม 2556) ให้จ�ำเลยทั้งเก้ำร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่ำเสียหำยแก่โจทก์เป็นเงิน 811,139.62 บำท พร้อม 

ดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่ำวนับถัดจำกวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะช�ำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จ�ำเลย 

ทั้งเกำ้ร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่ำฤชำธรรมเนียม 85,834 บำทแทนโจทก์ (โดยรวมคำ่ทนำยควำม 45,000 บำท) แต่จ�าเลยทั้งเก้า
ไม่ช�าระ

เพรำะฉะนั้น จึงตั้งให้ท่ำนเป็นเจ้ำพนักงำนบังคับคดีจัดกำรยึดอำยัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่ง 

หรือท�ำกำรอื่นใด โดยอ�ำนำจและหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรนี้ “โจทก์หรือผู้แทนโจทก์จะเป็นผู้น�ำเจ้ำพนักงำนไปยึดหรือ 

อำยัดทรัพย์สินของจ�ำเลยทั้งเก้ำ” (ลงชื่อ ผู้พิพำกษำ)

โจทก์ (สหกรณ์ออมทรัพย์) โดยนายสุดตา นรสาร ผู้รับมอบอ�านาจ ได้ด�าเนินการขอตั้งเรื่องบังคับคดีเพื่อบังคับคดี  

และขอให้ “เจ้าพนักงานบังคับคดี” ออกค�าสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องและยึดทรัพย์สินของจ�าเลย โดยบังคับคดีกับเงินเดือนค่าจ้าง  

และโบนัส ของจ�าเลย 7 คน ส่วนจ�าเลยอีก 2 คน จะได้บังคับคดีกับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในสหกรณ์ต่อไปเนื่องจาก 

เกษียณอายุไปแล้ว

ขณะนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้อายัดเงินเดือนค่าจ้างของจ�าเลยทั้ง 7 คน เพื่อช�าระหนี้ให้สหกรณ์แล้วต้ังแต่เดือน 
ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป และจะได้อายดัเงนิปันผลและเงินเฉล่ียคืนของจ�าเลยอกี 2 คนในช่วงประชมุใหญ่เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 
เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์ได้รับช�าระหนี้จนครบถ้วน

ผลและความคืบหน้าจะเป็นประการใด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะได้รายงานให้สมาชิกทราบต่อไป
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เนื่อง
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

เรียนพี่น้อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  
ทุกท่านในนามของมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์ ขอถือโอกาสอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2559 แด่พี่น้อง
ทุกคนได้ประสบโชคดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ไข้ ร�า่รวยเงินทองประสบโชคชัย 
ตลอดปี 2559

อย่างไรก็ตามอยากขอโอกาสนี้ เรียนพี่น้องทุกคนทราบว่าตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา 
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต�่าอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่อย่าง
แร้นแค้นประสบปัญหาในการครองชพี ถงึแม้จะมกีารปรบัค่าจ้างขัน้ต�่าให้ลกูจ้างภาคเอกชนและ 
ปรบัโครงสร้างเงนิเดอืนให้แก่ข้าราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิเพิม่ขึน้กไ็ม่ทนักบัค่าครองชพี 
ทีส่งูขึน้อย่างต่อเนือ่งเช่นกนั แต่พนกังานการไฟฟ้านครหลวงทีท่ัง้เป็นอดตีพนกังานและพนกังาน
ปัจจุบันที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่มีหุ้นและฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ยังได้ดอกเบี้ย 
เป็นรายเดือนและเมื่อสิ้นปีก็จะได้เงินปันผลมาเป็นค่าชดเชยอย่างเป็นกอบเป็นก�า พอที่จะท�าให้
ความขัดสนในครัวเรือนลดน้อยลงไป และถ้าหากเราไม่มีหนี้สินมากจนเกินไปก็จะสามารถ 
ด�ารงชีพอยู่อย่างดีมีความสุขตามสมควรในนามของมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์ ขอแสดงความ
ห่วงใยมายังพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 
จงอย่าคิดแต่จะกู ้อย่างเดียวเก็บออมไว้ให้มากที่สุดและใช้เงินปันผลเฉลี่ยคืนที่ได้มาอย่าง 
มีประสิทธิภาพให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวมากที่สุด

สุดท้ายนี้ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่มีแต่ความร�า่รวยมากขึ้นกว่าปีที่แล้วมาโดยทั่วกัน

(นายบุญเทียน  ค�้าชู)

ประธานมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์

สารจาก
นายบุญเทียน ค�้าชู
ประธานมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์
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สวัสดีปีใหม่ครับ

(นายบุญเลิศ  เด่นดี)

ประธานชมรมสมาชิกผู้เกษียณอายุสหกรณ์ออมทรัพย์

10 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

โดย นายบุญเลิศ  เด่นดี

ตลอดระยะเวลา 15 ปี ทีผ่มพ้นจากการไฟฟ้านครหลวงและเป็นระยะเวลา 1 ปี ทีผ่มไม่เคยลมืการไฟฟ้านครหลวง 

เลยครบั เพราะการไฟฟ้านครหลวงมีสิง่ท่ีผมรักและหวงอยูห่ลายองค์กร ท�าให้ผมผกูพนัอยูก่บัการไฟฟ้านครหลวง 

ตลอดมา ขณะท่ีผมนั่งเขียนสารอยู่ในขณะน้ี ก็ใกล้จะถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ 

แล้วนะครับ

ผมขออนญุาตพวกเราทกุๆ คนทีเ่ป็นสมาชกิ สอฟ.ว่า สวสัดปีีใหม่ครบั ขอให้พวกเราจงพ้นจากความทกุข์ 

และพบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ความจนจงห่างหายความมั่งมีมากมายจงย่างกายเข้ามานะครับ

และผมขอบอกพวกเราสกัเรือ่งนะครบั วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2559 ทีก่�าลงัจะมาถงึเรว็ ๆ  นี ้จะเป็นวนัประชุมใหญ่ 

สามัญประจ�าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด (ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ) และก็จะมี 

การเลอืกตัง้กรรมการบรหิารของสหกรณ์ออมทรพัย์การไฟฟ้านครหลวง จ�ากดั และจ่ายเงนิปันผลเหมอืนเช่นทุกๆ ปี  

เลือกผมนะครับผมอยู่ตรงไหนเลือกทีมนั้นนะครับ (ขอให้เหมือนเดิมครับ)
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สัมมนาสมาชิกรุ่นที่ 77
2-4 ตุลาคม 2558
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สัมมนาสมาชิกรุ่นที่ 78
16-18 ตุลาคม 2558
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สัมมนาสมาชิกรุ่นที่ 79
6-8 พฤศจิกายน 2558



14 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

สัมมนาสมาชิกรุ่นที่ 80
20-22 พฤศจิกายน 2558
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สัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 81
18 - 20 ธันวาคม 2558
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สัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 82
25 - 27 ธันวาคม 2558
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โดย นายสุดตา นรสาร

18 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

สวัสดีครับ สมาชิกทุกท่าน ข่าว สอฟ.ฉบับนี้ขอน�าเสนอ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ในขณะนี้ ว่าเกิดขึ้น

จากสาเหตุใด และเมื่อเกิดปัญหาแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียแก้ปัญหานี้อย่างไร

ปํญหาท่ีกล่าวถึงนี้ คือปัญหาของ ผู้กู้ และผู้ค�้าประกัน ที่ต้องผ่อนส่งช�าระหนี้งวดรายเดือน เป็นเงินจ�านวนมาก 

ท�าให้เงินได้ประจ�าเดือนเหลือจ�านวนน้อย ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของตัวเองและครอบครัว จึงก่อให้เกิดความเดือดร้อน 

อย่างมาก

กรณปัีญหาดงักล่าวนี ้เป็นผลจากการที ่ผูกู้ ้ได้กูเ้งิน จาก สอฟ. เป็นเงินจ�านวนมาก ในระหว่างปี 2551 ถึง 2555 สอฟ.  

ได้ออกสินเชื่อ เพื่อให้ สมาชิกกู้อยู่หลายโครงการ ซึ่งเป็นสินเชื่อนี้ ใช้บุคคล คือสมาชิกด้วยกัน ค�า้ประกัน มีจ�านวน 6 

สินเชื่อ (6โครงการ) รวมเป็นเงินทั้ง 6 สินเชื่อประมาณ 6 ล้านบาท ส่วนผู้กู้ และผู้ค�้า สามารถค�้าไขว้กัน ได้ตามปกติ

ปัญหาเกิดขึ้นในวันนี้ เป็นผลมาจาก ผู้กู้ได้กู้เงินจากสินเชื่อ 6 โครงการนี้เป็นเงินจ�านวนมาก ผู้กู้มีจ�านวนหลายราย 

ได้กู้เงิน เต็มเพดาน สินเชื่อทั้ง 6 สินเชื่อ ท�าให้การผ่อนช�าระหนี้ รายเดือน เป็นเงินจ�านวนมากตามมา 

ขณะเดียวกัน หากต้องมารบัภาระแทนในฐานะผูค้�้าประกนั ทีต้่องถกูหกัภาระแทนผูกู้ท้ีไ่ม่รบัผดิชอบหนีข้องตนเอง 

ยิ่งท�าให้เกิดความเดือดร้อนยิ่งขึ้นไปอีก 

ฝ่ายติดตาม และปรับปรุงคุณภาพหนี้ สอฟ. เข้าใจถึงปัญหา และความเดือดร้อนดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ก�าหนด 

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการช่วยเหลือ อันอาจเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้างดังนี้ 

1) กรณีเป็นผู้กู้ ที่ถูกหักเงินได้ เพ่ือช�าระหนี้สหกรณ์แล้ว เหลือเงินได้จ�านวนน้อยซึ่งไม่พอกับการใช้จ่าย เพื่อ 

การยังชีพประจ�าเดือน หากประส่งจะปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้เงินได้เหลือจ�านวนมากขึ้น ฝ่ายติดตาม และปรับปรุง 

คุณภาพหนี้ สอฟ.ก็มี หลักเกณฑ์ และวิธีการ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ โดยจะได้พิจารณาเป็นรายกรณี ๆ ไป

2) กรณีเป็นผู้กู้ และผ่อนส่งงวดช�าระหนี้รายเดือน ของตัวเองอยู่ ต่อมาต้องมารับภาระแทนในฐานะผู้ค�้าประกัน 

ที่ถูกผู้กู้ที่ไม่รับผิดชอบทิ้งหนี้ไว้ให้ ท�าให้ถูกหักเงินงวดช�าระหนี้เพิ่มขึ้น ในกรณีเช่นนี้ หากผู้ค�้าประกันมีความประสงค์ 

จะขอปรับโครงสร้างหนี้ ในส่วนของภาระแทน เพื่อให้การหักส่งงวดภาระแทนน้อยลง ก็สามารถท�าได้เช่นกัน

ในส่วนของภาระแทนน้ัน สอฟ. ได้น�าเงนิในกองทนุช่วยเหลอืผูค้�า้ประกนัไปช่วยเหลอืตามสดัส่วนแล้ว ส�าหรบัสนิเชือ่ 

ที่มีเงินกองทุนสนับสนุน และการคิดดอกเบี้ยในส่วนของภาระแทนนี้ สอฟ. ได้ลดดอกเบี้ยจาก 5.50 บาท เป็น 5 บาท 

ต่อปีแล้ว
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3) กรณีที่มีทั้งผู้กู้และผู้ค�้าได้ลาออกจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และได้ลาออกโดยการเกษียณก่อนก�าหนดไปแล้ว 

หากเงินทีไ่ด้รับจากกองทนุส�ารองเลีย้งชพียงัมเีหลอือยู ่และเงินจ�านวนน้ียงัตดัสินใจไม่ได้ว่าจะน�าเงินส่วนหนึง่ไปใช้หนีใ้ห้  

สอฟ. เพือ่ลดยอดจ�านวนหน้ีให้น้อยลง เพือ่จะได้ลดงวดผ่อนช�าระน้อยลงไปด้วย หรอืจะน�าเงนิไปช�าระหนีใ้ห้เจ้าหนีภ้ายนอก  

หรือจะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจ�าเดือนในครอบครัวดี 

ในที่นี้ขอน�าเสนอตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง โดยมีสมาชิกรายหนึ่งได้ลาออกจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และได้เงินจาก

กองทุนส�ารองเลีย้งชพีมาจ�านวนหน่ึง ได้เข้ามาปรกึษากบัผูจ้ดัการทัว่ไป คณุประนอม นลิพงษ์บวร ว่าต้องการจะช�าระหนี้

ส่วนหนึ่งให้ สอฟ.เพื่อลดจ�านวนหนี้ลง และให้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือให้มากขึ้น ผู้จัดการทั่วไปได้แนะน�าให้สมาชิก

รายนี้เป็นที่พอใจ และได้ช�าระหนี้ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่าง สมาชิก สอฟ. อายุ 58 ปี เงินเดือนปัจจุบัน 69,370.00 บาท อายุงานคงเหลือ 2 ปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 

มีภาระหนี้ กับ สอฟ. จ�านวน 6 สัญญา ดังนี้

สมาชิกยื่นเรื่องขอลาออกจากทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ แล้วน�าเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ มาช�าระหนี้ สอฟ. สมาชิกมีเงิน

ได้คงเหลือกลับมาใช้จ่ายต่อ/เดือน ดังนี้

 1. ปัจจุบันสมาชิกเงินเดือน  69,370.00 บาท (ไม่รวมเงินได้อื่นใดของ กฟน.)

 2. หัก

  2.1 ช�าระหนี้ สอฟ./เดือน (ตามล�าดับ 1 - 6) รวมเป็นเงิน 64,830.00 บาท

  2.2 ช�าระค่าหุ้น สอฟ./เดือน  1,000.00 บาท

 3. คงเหลือเงินได้/เดือน 1 - 2  3,540.00 บาท (ไม่รวมหักรายการอื่นใดของกฟน.)

 4. สมาชิกลาออกจากกองทุนฯ ได้รับเงินประมาณ  3,000,000.00 บาท

 5. น�ามาช�าระหนี้ สอฟ. ตามตารางล�าดับ 2, 3, 4 และ 5 (ยกเว้น ล�าดับ 1 และล�าดับ 6)

  รวมเป็นเงิน   2,885,620.18 บาท

 6. คงเหลือเงินกองทุนฯ จ�านวนเงิน 4 - 5  114,379.82 บาท

ล�าดับที่ สัญญาเงินกู้ วงเงินอนุมัติ 
(บาท)

งวดช�าระ
ทั้งหมด

ช�าระตอ่งวด 
(บาท)

ช�าระไป
แล้ว (งวด) คงเหลือ

1 ฉุกเฉิน (22) 300,000 60 5,000 7 265,000.00

2 โครงการสินเชื่อเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ (04)

1,000,000 72 7,640 50 914,517.26

3 สามัญ (17) โครงการถนนสีขาว 1,500,000 82 13,740 60 1,011,618.78

4 โครงการคุณภาพชีวิต (16) 1,500,000 73 19,640 51 873,113.11

5 โครงการช่วยเหลือวิกฤต
น�้าท่วม (05)

100,000 180 810 44 86,371.03

6 พิเศษ (03) 2,210,000 108 18,000 90 900,417.91

รวม 6,610,000.00 64,830 4,051,038.09
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 7. เมื่อสมาชิกช�าระหนี้ สอฟ.ตามข้อ 5 แล้ว สมาชิกมีเงินได้/เดือน 41,830.00 บาท

  (7,640 + 13,740 + 19,640 + 810)

 8. เพราะฉะนั้น สมาชิกจะมีเงินได้คงเหลือ/เดือน 3 + 7 รวมเป็นเงิน 45,370.00 บาท (3,540+41,830)

 9. สมาชิกจะน�าเงินได้คงเหลือตามข้อ 8 ปรับช�าระต่องวดเพิ่มของสัญญาเงินกู้พิเศษ ให้หมดตามสัญญาเงินกู้

ภายในเกษียณอายุงานก็ได้

 เนื่องจากสมาชิกเข้าโครงการเยียวยาฯ ของสัญญาเงินกู้พิเศษ

 ตัวอย่าง เช่น การปรับช�าระต่องวดเพิ่ม สมาชิกเข้าโครงการเยียวยาฯ เงินกู้พิเศษ ให้หมดตามสัญญาเงินกู้ 

(ภายในเกษียณอายุงาน) นั้น

 ปัจจุบนัสัญญาเงนิกูพิ้เศษ ตามล�าดับ 6 เดมิ ช�าระต่องวด 18,000.00 บาท น�าเงินได้คงเหลอืตามข้อ 8 (45,370.00 บาท)  

ปรบัช�าระต่องวดเพิม่ ตามสญัญางวดช�าระทัง้หมด 108 งวด ช�าระไปแล้ว 90 งวด (ณ 31 ตลุาคม 2558) คงเหลอืงวดช�าระอกี  

18 งวด (108 งวด - 90 งวด) ปรับช�าระต่องวด เพิ่มประมาณ 52,240.00 บาท

 10. ดังนัน้ หลงัจากปรบัช�าระต่องวดเพิม่ สมาชกิมเีงนิได้คงเหลอื/เดอืน 11,130.00 บาท (18,000 + 45,370 - 52,240)  

ไม่รวมเงินได้อื่นใดของ กฟน.

 ในท้ายที่สุดน้ี หากสมาชิกรายใดสนใจและมีความต้องการค�าแนะน�า สามารถติดต่อสอบถามท่ีฝ่ายติดตาม 

และปรับปรุงคุณภาพหนี้ สอฟ. หรือผู้จัดการทั่วไป คุณประนอม นิลพงษ์บวรได้นะครับ

สวัสดีครับ



ปีใหม่เวียนมาอีก 1 ปี แล้วนะคะ

ในปีนี้อวยพรปีใหม่ให้กับคนที่คุณรักกันแล้ว ก็อย่าลืมขอพร 

และตั้งปณิธานให้กับตัวเองในปีใหม่นี้ด ้วยนะคะ เพราะถ้าหากเรา 

มีความตั้งใจจริงที่จะเริ่มต้นท�าอะไรให้กับตัวเองในปีใหม่ เพื่อให้ตัวเอง 

มคีวามสขุแล้วละกค็วามหวังและความฝันทีค่ณุมีกอ็าจจะค่อยๆ ปรากฎให้เหน็ในความจรงิกนัได้อย่าง

ไม่ยากเย็นเลยค่ะ

ในปีใหม่นี้ ดิฉัน ขออวยพรให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน และครอบครัว

มีความสุขมากๆ

สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรง

ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง

การงานเจริญก้าวห้า

มีชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิต

ขอให้สิ่งที่คิด สมดั่งจิตปรารถนา

ได้พบแต่คนดีๆ สิ่งดีๆ ในปีที่ก�าลังมาถึงนี้

ดียิ่งกว่าเรื่องที่ดีที่สุดของปีที่ผ่านมา

และขอให้เป็นปีที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

สวัสดีปีใหม่ 2559

ด้วยความปรารถนาดี

นางประนอม   นิลพงษ์บวร

ผู้จัดการทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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สวัสดีค่ะสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ข่าวสหกรณ์ฯ ฉบับนี้เป็นช่วงเวลาใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2559 จึงขอ

อวยพรทุกท่านและครอบครัวก่อนนะคะ ดิฉันขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน 

มีความสุขมากๆ มีสุขภาพที่ดี มีก�าลังใจที่ดี และพบแต่สิ่งดีๆ ที่ท่านตั้งใจไว้ สมหวังดังปรารถนาทุกประการนะคะ ส�าหรับข่าว 

สหกรณ์ฯ นี ้ดิฉนัยงัคงคยุกบัสมาชกิเช่นเดมิในเรือ่ง “ฌาปนกจิสงเคราะห์ สวสัดกิารสหกรณ์ เพือ่สมาชกิ” ซึง่เป็นสวสัดกิารทีด่ทีี่

สหกรณ์จดัให้ส�าหรบัสมาชกิสหกรณ์ฯ ของเรา ศนูย์ประสานงานสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ เป็นตวัแทนของสมาชกิประสานงาน 

กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทั้ง 3 สมาคม ความส�าคัญของการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น มีเจตนาที่จะ 

ช่วยเหลือ ตัวสมาชิก ครอบครัว และผู้ค�า้ประกัน ไม่ให้เป็นภาระให้กับลูกหลานในอนาคต ในขณะเดียวกันอาจสร้างความมั่นคง 

ให้ครอบครวับตุร หลานในอนาคตได้ หากวนัใดทีเ่ราซ่ึงเป็นผู้น�าของครอบครวัจากไป เนือ่งจากอนาคตเป็นเรือ่งความไม่แน่นอน 

เราไม่สามารถรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราได้ อีกทั้งยังเป็นการท�าบุญช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก อันแสดงถึงความเอื้ออาทรต่อกัน  

ซ่ึงดิฉันได้ฟังสมาชิกท่านหนึ่ง คุยกับดิฉันถึงการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ถึง 2 กอง  

เจตนาต้องการท�าเพือ่ต้องการช่วยเหลือเพ่ือนสมาชกิทีเ่ป็นพนกังานการไฟฟ้านครหลวงด้วยกนั เพราะหากสมาชกิทีเ่ราไม่รูจ้กัจากไป  

เราอาจท�าบุญช่วยเหลือได้บ้างเล็กๆ น้อยๆ หรือบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรไปเมื่อใด ก็ถือเป็นการท�าบุญให้เพื่อนสมาชิกด้วย

กันเองได้ แม้ว่าอาจเป็นเงินเพียงเล็กน้อยก็ตาม ซึ่งถือเป็นความรู้สึกที่ดีที่สมาชิกจะมีให้แก่เพื่อนสมาชิกกัน

ส�าหรับข่าวสารของสมาคมฌาปนกิจฯ สมาชิกสามารถอ่านได้ในจาก www.meacoop.com/ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่สมาชิก

สามารถรับข่าวสารข้อมูล โดยเราจะมีประกาศต่างๆ ของสมาคมฌาปนกิจฯ ให้สมาชิกรับทราบข่าวสารได้ และมีประชาสัมพันธ์

เสียงตามสาย กฟน. พร้อมทั้งติดบอร์ดตามเขตต่างๆ ให้สมาชิกรับทราบด้วย ปัจจุบันนี้ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ 

สงเคราะห์ฯ ได้เปิดรับสมาชิกสมทบมาหลายรอบการรับสมัครแล้ว ทั้งนี้สมาชิกสมทบ คือ คู่สมรส บุตร บิดามารดา ของสมาชิก 

ซึ่งต้องมาสมัครสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ก่อน จึงจะสามารถสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ แต่ทั้งนี้ 

ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมฌาปนกจิฯ ทีจ่ะรบัสมคัรสมาชิกสมทบลกัษณะไหน ช่วงอายใุด ณ.วนัท่ีประกาศรับสมคัร ช่วงเวลานี้  

เป็นเรื่องการรับสมัครสมาชิก สสอ.รรท.(กลุ่มรัฐวิสาหกิจ) สส.ชสอ. (ชุมนุม(กลุ่มทุกอาชีพ) ซึ่งจะเปิดรับสมัครภายในปี 2558  

เท่านั้นที่อายุ 59 ปี (เกิดในปี 2499) ในปีต่อๆ ไปทั้ง 2 สมาคม จะลดอายุการรับสมัครสมาชิกลงทุก ๆ ปี จึงขอเรียนเชิญสมาชิก 

ที่มีอายุไม่เกินที่สมาคมฌาปนกิจฯ มีเกณฑ์รับสมัครสมาชิก มาเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจเอาประโยชน์กับสมาชิก ครอบครัว  

และผู้ค�้าประกัน ส�าหรับ สส.อค. (กลุ่มครู)

ส�าหรับการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ศูนย์ประสานงานฯ จะมีประกาศรับสมัครตามที่สมาคมฯ ก�าหนด  

ซึ่งศูนย์ประสานงานฯ จะประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย กฟน. ลงเว็บไซต์สหกรณ์ และติดบอร์ดตามเขตต่างๆ ปัจจุบันการสมัคร

สมาชกิแต่ละสมาคมฯ เปิดรบัสมัครเป็นช่วง ของแต่ละเดอืนนัน้ และได้รับประโยชน์เมือ่สมาคมฯ อนมุตัเิรียบร้อย ขอเชญิสมาชกิ

สหกรณ์ทุกท่าน มาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การรับสมัคร แต่ละสมาคมฯ มีดังนี้

ฌาปนกิจสงเคราะห์
 สวัสดิการของสมาชิก

นางสาววรวรรณ ส่องพลาย
รองผู้จัดการทั่วไป สอฟ.
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ส�าหรับช่วงเวลานี้ จะเป็นช่วงที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจฯ ทั้ง 3 สมาคมฯ จะมีหนังสือแจ้งการเรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้า พร้อมค่าบ�ารุงประจ�าปี เพื่อคงสภาพสมาชิกปี 2559 ซึ่งสมาชิกแต่ละท่าน อาจจะมียอดเรียกเก็บไม่เท่ากัน  

กเ็นือ่งจากการเป็นสมาชกิแต่ละรอบ ทีม่กีารเสยีชวีติไม่เท่ากนั หากสมาชิกท่านใดท่ีอยู่รอบเดยีวกนัศนูย์ประสานงานฯ จะเรยีกเกบ็ 

จ�านวนเท่ากัน ซึ่งจะมีรายละเอียดในหนังสือที่แจ้งให้สมาชิกของแต่ละรอบของสมาชิก ส�าหรับสมาชิกท่ีแจ้งความประสงค ์

จะหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ ท่านจะต้องน�าเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 เพื่อสหกรณ์ฯ  

จะหักเงินท่านช่วงสิ้นเดือนในวันที่ 29 มกราคม 2559 ส่วนสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ให้หักจากเงินปันผล สหกรณ์ฯ จะหักเงิน 

ปันผลในวนัประชุมใหญ่สหกรณ์ ประมาณเดอืนกมุภาพันธ์ 2559 และ สสอ.รรท.มกีารเรียกเกบ็เงนิเพิม่ของปี 2557 เนือ่งมาจาก 

มีสมาชิกเสียชีวิตระหว่างปีมากด้วย ซึ่งส่วนการเรียกเก็บเพิ่มเติมศูนย์ประสานงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วครั้งที่ 1  

เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2558 และเตือนครั้งที่ 2 ประมาณเดือนกันยายน 2558 ส�าหรับสมาคมฯ แต่ละสมาคมฯ ยังคงตั้ง 

การจ่ายเงนิสงเคราะห์ จ�านวน 600,000 บาท หากสมาชกิเสยีชวีติ ซึง่ศนูย์ประสานงานฯ เป็นผูป้ระสานงานรบัเงนิจากสมาคมฯ มาเพือ่ 

จ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ที่สมาชิกแจ้งไว้ ซึ่งฝ่ายสวัสดิการฯได้สรุปสมาชิกท่ีเสียชีวิตและรับเงินสงเคราะห์ศพตั้งแต่เริ่ม สอฟ.  

เริ่มเป็นศูนย์ประสานงานฯ และเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ

สอฟ. มีเจตนาที่ดี ในการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่ดีที่สุดสวัสดิการหนึ่งให้กับสมาชิก และ

หวังว่าสมาชิกจะเห็นคุณประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลัก

การสหกรณ์ และอุดมการณ์ของสหกรณ์ คือ ความเอื้ออาทรต่อชุมชน ซึ่ง สอฟ. ได้ด�าเนินการให้กับสมาชิกด้วยความจริงใจ  

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมาชิก

“เต็มใจ บริการ คือ งานของเรา”

สมาคม ฌป. วันที่รับสมัคร ประเภทสมาชิกสมัคร อายุการสมัคร
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  

ค่าสมัคร
 ค่าบ�ารุง (บาท)

วันที่ได้รับสิทธิ
สมาชิกภาพ

สสอ.รรท. 2 - 30 พ.ย. 2558 สามัญ
สมทบ (คู่สมรส, บุตร)

ไม่เกิน 59 ปี
เกิด พ.ศ. 2499

4,000 + 20 + 20  
= 4,040

1 ม.ค. 31 ธ.ค. 
2559

สส.ชสอ. 2 - 30 พ.ย. 2558 สามัญ
สมทบ (คู่สมรส)

ไม่เกิน 59 ปี 
เกิด พ.ศ. 2499

4,800 + 20 + 20  
= 4,840

1 ม.ค. 31 ธ.ค. 
2559

สสอค. 2 - 30 พ.ย. 2558 สามัญ
สมทบ (คู่สมรส)

ไม่เกิน 50 ปี
เกิด พ.ศ. 2509

4,800 + 20 + 40  
= 4,860

1 ม.ค. 31 ธ.ค. 
2559

สสอค.
(รอบพิเศษ)

2 - 30 พ.ย. 2558 สามัญ 51 - 60 ปี
เกิดปีพ.ศ. 2499 
เป็นต้นไป

อายุ x 200  
= ยอดเงินบริจาค

1 ม.ค. 31 ธ.ค. 
2559

เปิดรับสมัครรอบ 1/2559 

วรวรรณ  ส่องพลาย

รองผู้จัดการทั่วไป
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ค�าชี้แจง
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

เรื่อง การหักเงินได้ของพนักงาน

] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

ตามท่ีสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จ�ากดั ได้น�าเรือ่งขึน้ร้องเรยีนให้การไฟฟ้านครหลวง 

ด�าเนินการหักเงินได้ของพนักงานให้เหลือร้อยละ 30 ทุกคน โดยร้องเรียนต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

เพื่อพิจารณานั้น 

สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ขอให้พีน้่องสมาชกิทัง้หลายกรณุาอย่าได้กงัวล

หรือวิพากษ์วิจารณ์เกินกว่าความเป็นจริง ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอเรียนชี้แจงดังต่อไปนี้

1. การหักเงินได้เพื่อช�าระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์นั้น พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 

42/1 ได้ก�าหนดไว้ดังนี้

 “มาตรา 42/1 เมือ่สมาชกิได้ท�าความยนิยอมเป็นหนงัสอืไว้กบัสหกรณ์ ให้ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน 

ของรฐั หรอืนายจ้างในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีส่มาชกิปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูห่กัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง  

หรือเงินอื่นใด ที่ถึงก�าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อช�าระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ 

ตามจ�านวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าวและ

ส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน

 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหน่ึง มิอาจจะถอนคืนได้ 

 เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยนิยอม”

ฯลฯ

2. ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คณะกรรมการรัฐ วิสาหกิจสัมพันธ์ ได้ออก

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานขั้นต�า่ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ข้อ 31 ก�าหนดไว้ดังนี้

 “ข้อ 31 ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็น 

การหักเพื่อ

 (1) ช�าระภาษีเงินได้ ฯลฯ

 (2) ช�าระค่าบ�ารุงสหภาพแรงงาน ฯลฯ

 (3) ช�าระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือ

หนี้ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง

 (4) เป็นเงินประกันความเสียหายหรือ ฯลฯ

 (5) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลง ฯลฯ 

  การหักตาม (2) (3) (4) และ (5) ตามแต่ละกรณี ห้ามมิให้หักเกินร้อยละ 10 และจะหักรวมกันได้

ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง”

3. ตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การหักเงินได้ของพนักงาน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2547 

โดยให้ถือใช้บังคับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547 เป็นต้นไปนั้น ผู้ว่าการได้ออกค�าสั่งที่ 37/2547 ให้ชะลอการใช้บังคับ

ไปก่อน สั่ง ณ 15 ตุลาคม 2547 ซึ่งเรื่องนี้ หากมีการน�ามาบังคับใช้อีกครั้งหนึ่ง จะต้องใช้ส�าหรับรายใหม่หรือ
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สญัญาใหม่เท่าน้ัน เพราะการออกกฎหมายหรอืระเบยีบหรอืค�าสัง่ใดๆ กต็าม โดยหลกัของกฎหมายแล้ว จะต้อง 

ไม่สามารถน�ามาใช้บังคับย้อนหลังได้ ที่ส�าคัญ คือ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่ก�าหนดไว้ตาม ข้อ 1. และข้อ 2.

สหกรณ์ออมทรพัย์ฯ จงึขอเรยีนชีแ้จงมายงัพีน้่องสมาชกิทัง้หลายว่า ขอให้มัน่ใจและไว้วางใจ ทีส่หกรณ์ออมทรพัย์

ได้รบัการคุม้ครองจากกฎหมายดงักล่าวข้างต้น โดยทกุสญัญาเงนิกูท้ีส่มาชกิกู ้ลกูจ้างได้ลงนาม (เซน็ชือ่) ยนิยอม

ให้หักเงินเดือนค่าจ้างไว้แล้ว 

ดงันัน้ การทีจ่ะออกค�าส่ังหรอืระเบยีบใดๆ นัน้ ต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมาย และต้องไม่เป็นการใช้บงัคบั 

ย้อนหลงั เพราะหากเกดิความเสยีหายขึน้แล้ว ผู้ทีก่ระท�าการอันขดัต่อกฎหมายและหรอืไม่ปฏิบัตติามทีก่ฎหมาย

บัญญัติ ย่อมต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงเรียนชี้แจงมา เพื่อให้พี่น้องสมาชิกได้เกิดความสบายใจและไม่แตกตื่นตกใจไปเกินกว่าเหตุ 

เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์ยังยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงและจะต้องไม่หวั่นไหวไปตามข่าวลือที่โคมลอย 

ยิ่งถ้าเราตกใจแตกตื่น พวกมารร้ายมุ่งท�าลายสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราก็ยิ่งสะใจที่เขาท�าลายเราได้

ส�าเร็จ จงตั้งใจ...ตั้งสติให้มั่นคง อย่าอ่อนไหวเป็นเหยื่อของพวกมุ่งร้ายและเจตนาท�าลายสหกรณ์ออมทรัพย์

ของเราทุกคน

คณะกรรมการด�าเนินการชุดปัจจุบัน ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วกว่า 30 ปี โดยไม่เคยสร้างหรือก่อความเสียหาย 

จนเกิดวิกฤตขึ้น และขอยืนยันว่า ตราบใดที่เรายังบริหารอยู่ เราจะดูแลด้วยความมั่นคง เราจะไม่ท�าความเสียหายให้เกิด

ขึ้นอย่างแน่นอน 

เพราะที่ผ่านมานั้น “ระยะทางพิสูจน์ม้า...กาลเวลาพิสูจน์คน”

] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
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สอฟ. เข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad
11 ธันวาคม 2558




