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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งท่ี 20/2563 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

5. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

6. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

7. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

8. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

9. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

10. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

11. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

12. นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

13. นายสเฐยีรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ 

2. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

2. นางสาวปณาล ี อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบถึงกรณีการลงทุนในหุนกูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และผลจาก

การไดเขาประชุมรวมกับผูทำแผน เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 3 ธันวาคม 2563  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 19/2563 

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 
 

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 19/2563 

วั นพุ ธ ท่ี  2 5  พฤศจิ ก ายน  2563  นั้ น  ฝ าย เลข านุ ก ารฯ  ได จั ด ส งรายงาน การประชุ ม ดั งกล าว  

ใหคณะกรรมการดำเนินการและผูท่ีเกี่ยวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดงักลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่  19/2563  โดยมีการแกไขเพ่ิมเติมใน

ระเบียบวาระที่ 3 รายงานของผูตรวจสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกิจการ ขอ 3.4 การลงทุนกองทุนสวนบุคคล   

โดยใหเพ่ิมเติมขอความดังน้ี “การลงทุนกองทุนสวนบุคคลที่จัดจางใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี 

จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 500 ลานบาท สัญญา 3 ป ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาการครบ

กำหนดดงักลาวยังมีความคลาดเคลื่อน จึงขอใหฝายจัดการดำเนินการตรวจสอบ” 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 3.1 สมาชิกพนสภาพพนักงาน กฟภ. ขอความอนุเคราะหกูเงินสามัญใชหุนค้ำประกันโดย      

คูสมรส ไมตองลงนามในสัญญากูเงิน รายนาง ส.   

 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการเงินกูขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม 
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เรื่องที่ 3.2 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน (ไมเกิน 2.5 ลานบาท) ปดหนี้ที่อยู

ในกระบวนการกฎหมาย ราย นาย อ.  

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย นาย อ. สมาชิกเลขที่................ตำแหนง...............สังกัด กฟอ............. ขอกู

สามัญทั่วไป  จำนวน 1,130,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย ดังนี้ 

1. บ.อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงิน          74,904.00  บาท 

2. บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี     จำนวนเงิน        163,818.00  บาท  

3. บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จก (มช) จำนวนเงิน          21,109.00  บาท 

         รวม                       จำนวนเงิน         259,831.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูสามัญทั่วไป เปนเงิน 768,326.14 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังน้ี หากสมาชิกไดรับการ

อนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 11,030 บาทตอเดือน เปน

ระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 11,214.60 บาท เปนจำนวน 10,014.80 

บาทตอเดือน   

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาว มีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน  เปนเงิน 

314,682 บาท โดยนำสงดวยตนเองเปนจำนวนเงินเฉลี่ย 6,995 บาทตอเดือน  ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ. 

คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,014.80 บาท  และมีคาลวงเวลาเฉลี่ยเดือนละ 1,700 – 2,000 บาท  ซึ่งเพียงพอ   

ตอการชำระหนี้  เนื่ องจากคำขอกู เงินสามัญ ท่ัวไปของ นาย อ. ไมอยู ในอำนาจการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกู

สามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติให นาย อ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,130,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท       

ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           

 

เรื่องที่ 3.3 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน (ไมเกิน 2.5 ลานบาท) ปดหนี้ที่อยู

ในกระบวนการกฎหมาย ราย นาย ม. 

เลขานุการ  คณะอนุกรรมการเงินกูขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม           
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เรื่องที่ 3.4 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน (ไมเกิน 2.5 ลานบาท) ปดหนี้ที่อยู

ในกระบวนการกฎหมาย ราย นาย พ.   
 

เลขานุการ  คณะอนุกรรมการเงินกูขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม           

 
 

เรื่องที่ 3.5 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน (เกิน 2.5 ลานบาท) ปดหนี้ท่ีอยู

ระหวางชำระหนี้สินเชื่อปดบัญชี ราย นาย ป. 
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย นาย ป. สมาชิกเลขที่..............ตำแหนง.............สังกัด กฟจ..............ขอกู

สามัญทั่วไป  จำนวน 3,000,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ท่ีอยูระหวางชำระ

สินเชื่อปดบัญชี  ปดหนี้ สร.กฟภ. , ซื้อรถยนต และรถจักรยานยนต ดังนี้  

1. ธนาคารซิตี้แบงก  2 บัญชี  จำนวนเงิน          82,000.00 บาท  

2. บ.กิจฤดี เคดีพี อินเตอนเทรดกรุป จำกัด จำนวนเงิน        108,500.00  บาท  

         รวม                จำนวนเงิน        190,500.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญท่ัวไป    

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,655,945.21 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงนิกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 29,280 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงิน

ไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 5,618.95 บาท เปนจำนวน 16,688.90 บาทตอเดือน   
 

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาว มีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืนเปนเงิน 

188,592 บาท โดยนำสงดวยตนเองเปนจำนวนเงินเฉลี่ย 4,416 บาทตอเดือน ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. 

คงเหลือสุทธิเปนเงิน 16,688.90 บาท เพียงพอตอการชำระหนี้ เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ป. 

ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรน

หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงนิกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   

มติที่ประชุม  อนุมัติให นาย ป. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่ 3.6 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน (เกิน 2.5 ลานบาท) ปดหนี้ใน

เครดิตบูโร ราย นาย พ.   

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย นาย พ. สมาชิกเลขที่...............ตำแหนง ผูชวยหัวหนาแผนก สังกัด กฟข.     

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรบัไปปดชำระหนี้ธนาคารออมสิน เปน

เงิน 742,248.38 บาท  และชำระหนี้เงินกูสามัญท่ัวไปเปนเงิน 2,255,965.66 บาท   

เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูในขอมูลเครดิตบูโร จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพื่อ 

ชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 29,280 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจาก

เดิม 15,668.98.42 บาท เปนจำนวน 10,888.98 บาทตอเดือน   

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาว มีภาระหนี้ของสถาบันการเงนิอ่ืน   

เปนเงิน 1,190,633.38 บาท  โดยนำสงดวยตนเองเปนจำนวนเงินเฉลี่ย 11,661.20 บาทตอเดือน  ในขณะที่มี

เงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,888.98 บาท  และมีรายไดจากคาเชาบาน จาก กฟภ. เดือนละ 

5,000 บาท และคูสมรสมีรายไดเดือนละ 14,050 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เน่ืองจากคำขอกูเงิน

สามัญทั่วไปของ นาย พ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอกรรมการดำเนินการ

เพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญท่ัวไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาว

ขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติให นาย พ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่ 3.7 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน (ไมเกิน 2.5 ลานบาท) 

 กรณีพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐราย นาย ส.  
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย นาย ส. สมาชิกเลขท่ี...............ตำแหนง ผูชวยหัวหนาแผนก สังกัด กฟย

................ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับสำรองเงินทุนหมุนเวียน

ธุรกิจการเกษตร และสำรองเปนคาใชจายในการอุปโภค บริโภค และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ ซึ่ง

ประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  และเงินกูสามัญท่ัวไป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,016,924.92 บาท  

เนื่องจากสมาชิกอยูในระหวางพักชำระหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

จำกัด  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับสำรองเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจการเกษตร 

และสำรองเปนคาใชจายในการอุปโภค บริโภค ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู ตามจำนวนเงินที่รองขอ

สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระเงินกูสามัญ เดือนละ 38,790 บาท  เปนระยะเวลา 78 งวดโดยจะมีเงินไดราย

เดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 21,020.68 บาท เปนจำนวน 12,150.68 บาท ตอเดือน 

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ีเงินกูกับ สอ.กฟภ.   

ดังกลาวขางตนแลว ยังมีหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน เปนเงิน 1,143,781 บาท โดยมีหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร จำกัด จำนวน 2 บัญชี  ซึ่งพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐ  เปนเงิน 495,670 บาท 

ผอนชำระเปนรายป กำหนดชำระ 06/2564  และหนี้สถาบันการเงินอื่นที่หักจากสลิปเงินเดือน เดือนละ 

3,600 บาท และ ผอนชำระรายเดือน โดยนำสงดวยตนเองเปนจำนวนเงินเฉลี่ย 9,411.80 บาท ตอเดือน 

ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 12,150.68 บาท ประกอบกับผูกูมีรายไดจากการเลี้ยงแพะ 

ปละ 20,000 – 30,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 1,600 - 2,500 บาท ตอเดือน  และเลี้ยงปลา ปละ 60,000 บาท 

เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท รวมรายไดเฉลี่ยเดือนละ 6,600 – 7,500 บาท ตอเดือน  ซึ่งเพียงพอตอการชำระ

หนี้ เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ส. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู      

จึงเสนอกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงนิกู

ที่ไดรับไปเปนเงินสำรองหมุนเวียนธุรกิจการเกษตร และคาใชจายในการอุปโภค บริโภค 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติให นาย ส. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ  
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เรื่องท่ี  3.8 ผลการสรรหาผูสอบบัญชีสหกรณ สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการสรรหาผูสอบบัญชีสหกรณ สำหรับปสิ้นสุดบัญชีวันที่ 

31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เร่ืองเดิม 

 ดวยการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. จะตองมีการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยผูสอบบัญชีที่ข้ึน

ทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ ซึ่งจะตองสรรหาผูสอบบัญชี เพื่อนำเสนอท่ีประชุมใหญสามัญประจำป

อนุมัติแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 นั้น 
 

2. การดำเนินการ 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เห็นชอบใหจัดทำ

ประกาศสอบราคาจางผูสอบบัญชีภาคเอกชนท่ีขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

โดยกำหนดขอบเขตงานตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ วันที่รับรองงบการเงิน และการใหบริการอื่น ๆ 

ทั้งนี้หลักเกณฑตาง ๆ ตองเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกำหนดไว รวมทั้งไดจัดสงหนังสือเชิญไปยัง

สำนักงานผูสอบบัญชีภาคเอกชนโดยตรง ซึ่งฝายจัดการไดดำเนินการสงหนังสือใหผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้น

ทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณจำนวน 6 ราย ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 31/2563  

-ประกาศสอบราคา  : ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 

-กำหนดย่ืนซองสอบราคา : วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

-กำหนดเปดซองสอบราคา : วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 

ปรากฎวามีผูสอบบัญชีภาคเอกชนสนใจเสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 3 ราย สรุปไดดังนี้ 
 

ลำดับที่ 
บริษัท ช่ือผูสอบบัญชี 

คาธรรมเนียมการ 

สอบบัญชี (บาท) 

1 

 

สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด 

 

โดย  1. นายวโิรจน  นริศวรานนท 

      2. นางรัตนา ติระวัฒนประเสรฐิ 

180,000.00 

2 สำนักงานสอบบัญชี เอส.พี. โดย นางสาวสุขนิจ ปญญางาม  220,000.00  

3 บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี

และกฎหมาย จำกัด 

โดย  1. นายสิรวชิญ ไพศาสตร 

       2. นางสาวจันตา โปทาเมอืง 

250,000.00 

 

 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ในการประชุมครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ไดพิจารณา

รายละเอียดตามที่บริษัทฯ ผูสอบบัญชีขางตนเสนอ เมื่อเปรียบเทียบการเสนอราคาของผูยื่นซองทั้ง 3 ราย

เสนอแลว ปรากฎวาบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และมีรายละเอียดถูกตองพรอม

ตอรองราคาอีกครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถลดราคาไดโดยขอยืนยันราคาเดิม เนื่องจากสหกรณฯ มีประกาศ 
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และกฎหมายใหมๆ ท่ีออกมาอยูตลอดเวลา และปริมาณงาน ขอบเขตการทำงาน ประกอบกับจำนวนสินทรัพย 

จำนวนสมาชิก สภาพธุรกิจและสถานะภาพทางการเงิน ผลการดำเนินงานของสหกรณฯ อยูในระดับท่ีเพิ่ม

สูงข้ึนมากตลอดเวลา จึงไมสามารถปรับลดราคาลงไดอีก แตยังคงใหบริการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ โดยไมลด

ปริมาณ ระยะเวลา และมาตรฐานในการปฏิบัติงานลงแตอยางใด  
 

 

3. ขอพิจารณา 

ทั้งนี้  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางไดดำเนินการตามแนวทางการสรรหาผูสอบบัญชีสหกรณ           

ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา และวิธีการเสนอชื่อผูสอบบัญชีภาคเอกชน

เพื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ.2560 เรียบรอยแลว 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 

พิจารณาคดัเลือกผูสอบบัญชีประจำป 2564 และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีตอไป  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการสรรหาผูสอบบัญชีสหกรณ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และให

บรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมเพ่ือนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563  พิจารณาคัดเลือกผูสอบ

บัญชีประจำป 2564 และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีตอไป 

 

 

 

เรื่องท่ี  3.9 ขออนุมัติจัดจางพมิพหนงัสอืรายงานกิจการประจำป 2563 และระเบียบวาระการ

ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดจางพิมพหนังสือรายงานกิจการประจำป 2563 และ

ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เรื่องเดิม 

ตามท่ี สอ.กฟภ. ไดกำหนดวันสิ้นปบัญชีเปนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป นั้น ตามขอบังคับสหกรณ 

พ.ศ. 2549  กำหนดให สอ.กฟภ. จะตองมีการจัดประชุมใหญ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานใหสมาชิกทราบ  

ภายในหน่ึงรอยหาสิบวัน นับจากวันสิ้นปบัญชี  สำหรับการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ฝายจัดการได

ประมาณการจัดพิมพหนังสือรายงานกิจการประจำป จำนวน 400 เลม และระเบียบวาระการประชุมใหญ

สามัญฯ จำนวน 9,500 เลม ซึ่งไดตั้งประมาณการคาใชจายในหมวดที่ 2 คาใชสอย รายการที่ 2.4 คาพิมพ

หนังสือรายงานกิจการประจำป เปนเงนิ 470,000 บาท  
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2. การดำเนินการ 

-ประกาศสอบราคา  : เลขที่ 30/2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 ต.ค. 2563  

-กำหนดย่ืนซองสอบราคา  : วันที่ 30 ต.ค. 2563 

-กำหนดเปดซองสอบราคา : วันท่ี 6 พ.ย. 2563 

-มีผูสนใจยื่นซองสอบราคา : จำนวน 3 ราย 

1. บรษิัท สหมิตรพริ้นต้ิงแอนดพับลิสชิ่ง จำกัด 

2. บรษิัท เอ็กซตรา ซีทีพี จำกัด 

3. บรษิัท เพ็ทไทย จำกัด 
 

 

ลำดับที่ บริษัท/รายการ 
จำนวน

(เลม) 
ราคา/เลม 

รวม 

จำนวนเงิน 

1. 

 

บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จำกัด 

1. หนังสือรายงานกิจการประจำป 

2. ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญฯ 

3. คาซอง+คาดำเนินการจัดสง 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

 

400 

9,500 

8,600 

 

255.00 

31.00 

3.00 

 

102,000.00 

294,500.00 

25,800.00 

422,300.00 

2. 

 

บริษัท เพ็ทไทย จำกัด 

1. หนังสือรายงานกิจการประจำป 

2. ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญฯ 

3. คาซอง+คาดำเนินการจัดสง 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

 

400 

9,500 

8,600 

 

265.00 

34.00 

5.00 

 

106,000.00 

323,000.00 

43,000.00 

472,000.00 

ลำดับที ่ บริษัท/รายการ 
จำนวน

(เลม) 
ราคา/เลม 

รวม 

จำนวนเงิน 

3. 

 

บริษัท เอ็กซตรา ซีทีพี จำกัด 

1. หนังสือรายงานกิจการประจำป 

2. ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญฯ 

3. คาซอง+คาดำเนินการจัดสง 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

 

400 

9,500 

8,600 

 

264.00 

34.50 

5.50 

 

105,000.00 

327,750.00 

47,300.00 

480,050.00 

หมายเหตุ   ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว 
 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ในการประชุมครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ไดพิจารณา

รายละเอียด ตามท่ีบริษัทฯ ขางตนเสนอ เม่ือเปรียบเทียบการเสนอราคาของผูย่ืนซองท้ังสามรายดังกลาวแลว           

บริษัท สหมิตรฯ เปนผูเสนอราคาต่ำสุด จึงไดตอรองราคากับบริษัท สหมิตรฯ ซึ่งบริษัทฯ ยินดีลดราคารายการ

ที่ 1 หนังสือรายงานกิจการประจำป 2563 จากราคาเลมละ 255 บาท ลดราคาใหคงเหลือเลมละ 241.75 บาท  
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3. ขอพิจารณา 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พิจารณา

แลวเห็นวา การจัดพิมพหนังสือรายงานกิจการประจำป และระเบียบวาระการประชุมใหญดังกลาว มี

รายละเอียดถูกตอง ราคาที่บริษัทเสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นควรจัดจาง บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับ

ลิสชิ่ง จำกัด เปนผูจัดพิมพหนังสือเพ่ือใชในการประชุมใหญสามญัประจำป 2563 ของ สอ.กฟภ. ดังนี้ 

1. รายงานกิจการประจำป 2563 จำนวน 400 เลม ราคาเลมละ 241.75 บาท  

เปนเงนิ 96,700 บาท  

2. ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 จำนวน 9,500 เลม ราคาเลมละ 31 บาท 

เปนเงนิ 294,500 บาท 

3. คาซองและคาดำเนินการจัดสงไปรษณีย (ไมรวมคาแสตมป) จำนวน 8,600 ซอง  

ราคาซองละ 3 บาท เปนเงิน 25,800.00 บาท 

รวมจัดจาง 3 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 417,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) ซึ่งเปน

ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% แลว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

มติที่ประชุม อนุมัติจัดจาง บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จำกัด เปนผูจัดพิมพหนังสือรายงาน

กิจการ และระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ตามที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางเสนอ 

  



11 
 

เรื่องท่ี  3.10 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ขอเชญิเขารับการฝกอบรม 

 หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเงินกู” 
 

เลขานุการ นำเสนอหนังสือจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด เรื่อง ขอเชิญเขารับการ

ฝกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเงนิกู” โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

  ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝกอบรม

หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเงินกู” ระหวางวันท่ี 20-22 มกราคม 2564           

ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหผูรบัการฝกอบรมไดเรียนรูบทบาท หนาที่ และความ

รับผิดชอบของกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเงินกู แนวทางการควบคุมบริหารงาน ระเบียบ คำสั่ง 

ขอบังคับและกฎหมายที่ เก่ียวของ และการบริหารการเงินของสหกรณออมทรัพย รวมทั้งไดแลกเปลี่ย

ประสบการณละความคดิเห็นระหวางผูรับเขารับการฝกอบรมกับวิทยากร 
 

  ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณเขารับการฝกอบรมตามกำหนดการดังกลาว โดยมี

คาใชจายในการลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหกรรมการฯ เขารวมอบรมจำนวน 2 ทาน  ประกอบดวยนายปยพจน รุธิรโก และ

กรรมการทานอ่ืนอีก 1 ทาน โดยกรรมการทานใดมีความประสงคเขารวมการอบรมฯ ใหแจงความประสงคไป

ยังฝายจัดการภายใน วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 
 

 ทั้งนี้ ในการพิจารณาเขารวมการอบรม/สัมมนาใด ๆ ขอใหฝายจัดการเสนอขอมูลเกี่ยวกับ

งบประมาณ วาใชงบประมาณหมวดใด และมีงบประมาณคงเหลือที่จะสามารใชไดเทาไร  
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เรื่องท่ี  3.11 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ขอเชญิเขารวมโครงการ 

 “ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณออมทรัพย” 

เลขานุการ นำเสนอหนังสือจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด เรื่อง ขอเชิญเขารวม

โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณออมทรัพย” มีรายละเอียด ดังนี้ 

ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการ “ปฏิบัติ 

ธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณออมทรัพย” เพ่ือใหบุคลากรและสมาชิกสหกรณออมทรัพย รวมทั้งบุคลากรของ 

ชสอ. ที่นับถือศาสนาพุทธ ไดศึกษาและเขาใจหลักพุทธศาสนา สามารถนำไปเปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

และชีวิตการทำงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระหวางวันที่ 22-24 มกราคม 2564 ณ วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม 

ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

  ชสอ. ขอเรียนเชิญผูแทนสหกรณ จำนวน 2 คน เขารวมโครงการฯ โดยไมเสียคาใชจาย และ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเขารวมโครงการฯ หากมีผูแจงความจำนงครบจำนวน 100 คน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหกรรมกาและเจาหนาที่ เขารวมโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ

ออมทรัพย” รวมจำนวน 2 คน ประกอบดวยนายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี สำหรับเจาหนาที่อีก 1 คน ใหฝายจัดการเปน

ผูพิจารณา 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  4.1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณประจำป 2563 

เลขานุการ  นำเสนอผลการจัดมาตรฐานสหกรณประจำป 2563 โด ย ส ำ นั ก ง า น ส ง เส ริ ม ส ห ก ร ณ

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตามที่กรมสงเสริมสหกรณมีนโยบายใชการจัดมาตรฐานสหกรณเปนกลไกสำคัญในการพัฒนา

สหกรณใหมีความเขมแข็งและย่ังยืน โดยมีการจัดมาตรฐานสหกรณตั้งแตงบประมาณ พ.ศ. 2545 มาโดยลำดับ 

และไดปรับปรุงการจัดระดับมาตรฐานสหกรณพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายใน

ของสหกรณ ซึ่งไดกำหนดระดับมาตรฐานสหกรณออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดี และ

ไมผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ นั้น 

  สำนักงานสงเสริมฯ พื้นท่ี 2 ไดดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณประจำป 2563 

เรียบรอยแลว จึงขอแจงวาผลการจัดมาตรฐานสหกรณ ประจำป 2563 สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด มีผลอยูในระดับดีเลิศ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการจัดมาตรฐานสหกรณประจำป 2563  
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เรื่องที่ 4.2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญเดือนพฤศจิกายน 2563 (กอนการปรับปรุง) 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง ผลการดำเนินงานที่สำคัญเดือนพฤศจิกายน 2563 (กอน

การปรับปรุง) มีรายละเอียด ดังน้ี 

          (หนวย : ลานบาท) 

                ป 2563 

    พฤศจิกายน  ตุลาคม  เพิ่ม/(ลด) 

 สินทรัพยรวม    54,568.10  53,989.80 578.30 

 เงินฝากชุมนุมฯ     3,250.00   2,950.00 300.00 

 ลูกหนี้เงินใหกู    21,246.89  21,226.10  20.79 

 เงินลงทุน     29,251.72  28,846.75 404.97 

 หนี้สินรวม     30,121.39  29,770.34 351.05 

 เงินรับฝาก    24,577.08  24,539.06  38.02 

 ตั๋วสัญญาใชเงนิ     5,453.00   5,126.00 327.00 

 ทุนของสหกรณ    24,446.71  24,219.46 227.25 

 ทุนเรือนหุน    21,366.98  21,253.56 113.42 

 รายได         193.97      199.42   (5.45) 

 คาใชจาย           73.83        75.78         (1.95) 

 กำไรสุทธ ิ         120.14      123.64         (3.50) 

 กำไรสะสม มกราคม – พฤศจิกายน   1,332.48    1,212.34 120.14 

 

          ทั้งนี้ กำไรสะสมดังกลาวต่ำกวาประมาณการกำไร 169.52 ลานบาท 
   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                   

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานท่ีสำคญัเดือนพฤศจิกายน 2563 
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เรื่องที่ 4.3 การลงทุนในกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ.  (กองที่ 3,4) 
 

เลขานุการ ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ครั้งที่ 17/2563 (พิเศษ) วัน

จันทรที่ 7 ธันวาคม 2563  มีมติใหฝายจัดการประสานงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศ

ไทย) จำกัด  และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด  เพื่อเขารวมหารือเกี่ยวกับขอเสนอที่ทางบริษัท

นำเสนอเพื่อบริหารกองทุนสวนบุคคลของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  กรณี

สหกรณฯตองการเพ่ิมการลงทุนในกองทุนสวนบุคคลเพ่ือเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจำป 2563  ในสวน

ยุทธศาสตรดานบริหารการเงิน กลยุทธเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุนของสหกรณฯ  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ

การลงทุน  โครงการที่ 2 เพิ่มการลงทุนในกองทุนสวนบุคคลของสหกรณฯ  โดยมีงบประมาณในการลงทุน 

2,000 ลานบาท  ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-ธันวาคม 2563  นั้น  
 

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนฯ ครั้งที่ 18/2563 พิเศษ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563           

คณะอนุกรรมการฯ ไดตอรองอัตราคาธรรมเนียมการจัดการ และอนุมัติจางบริษัทจัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จำกัด และ บลจ. วรรณ จำกัด ขนาดเงินลงทุนกองละ 500 ลานบาท 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการลงทุนในกองทนุสวนบุคคลของ สอ.กฟภ.  (กองที่ 3,4) 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 

เรื่องที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 21/2563   

เลขานุการ ก ำ ห น ด วั น ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รด ำ เนิ น ก า ร  ชุ ด ที่  2 4   ค รั้ ง ที่  2 1 / 2 5 6 3  

ในวันอังคารท่ี 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.  ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการ

ประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 21/2563   

 

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  


