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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 

ครั้งท่ี 27/2563 วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ หองประชุม ช้ัน 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

4. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

5. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

6. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ  

7. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

8. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

9. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

10. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

11. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

12. นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

13. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

2. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นายชูชีพ  สอาดเอ่ียม  ผูตรวจสอบบกิจการ 

 5. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบบกิจการ 

 6. นายจิรพันธ  จันทรพิทักษ  ตัวแทนสำนักงานกรมสงเสริมฯ 

  

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธาน  ชี้แจงความคืบหนากรณีการลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  โดยภายหลัง

จากไดจัดทำแผนฟนฟูกิจการแลวเสร็จและยื่นแผนฟนฟูกิจการเปนที่เรียบรอยแลวนั้น  โดยแผนฟนฟูฯ ที่   

คณะผูจัดทำแผนเสนอจะไมมีการลดหนี้เงินตน (แฮรคัท)  แตจะเปนการขยายระยะเวลาการคืนเงินตน         

โดยขอยกเวนการชำระหนี้ใน 3 ปแรก 

  สำหรับการประชุมของกลุมสหกรณออมทรัพยนั้น จะมีการหารือเตรียมความพรอมสำหรับการ

โหวตรับแผนฟนฟูฯ ของกลุมเจาหน้ีบริษัทการบินไทยฯ  ทั้งนี้ แตละสหกรณมีความตองการดานตัวเลือกที่

แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของแตละสหกรณ  โดยมีหลายขอเสนอ อยางเชน การเสนอใหมีการขอ

เปลี่ยนแปลงจากหุนกู เปนหุนบุริมสิทธิ  โดยการตัดสินใจเลือกขอเสนอใดนั้นจะนำเสนอเพ่ือขออนุมัติใน        

ที่ประชุมใหญฯ  ในการนี้กลุมเจาหนี้บริษัทการบินไทยฯ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ เพ่ือควบคุมการบริหาร

จัดการตามแผนฟนฟูฯ เพ่ือใหบริษัทการบินไทยฯ  มีการดำเนินการตามแผนฟนฟูฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด อยางไรก็ตาม สอ.กฟภ. จะติดตามความคบืหนาอยางใกลชิดและจะแจงใหทราบถึงรายละเอียดและความ

คืบหนาตอไป  
  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 24 ครั้งที่ 26/2563  

  วันท่ี 10 มีนาคม 2564     

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 26/2563 

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการดำเนินการ

และผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 26/2563 วันท่ี 10 มีนาคม 2564 โดยมีการ

แกไขในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 25/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ 

2564  ดังน้ี 

1. แกไขในเรื่องที่ 4.14 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. โดยแกไขมติท่ีประชุม จากเดิม “อนุมัติให 

นางสาวมาลินี  อินทรบุญสม สมาชิกเลขที่ 359404” เปน “อนุมัติใหนางสาววทัญุ หลาเรือน สมาชิกเลขที่ 

309336”  ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43(4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41(6) 

และใหฝายจัดการนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ และดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

2. แกไขคำผิดในเรื่องที่ 5.16  จากเดิม “สำนักงานสงเสรนมิสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2” เปน  

“สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2” ไดรับทราบระเบียบสหกรณ วาดวยสวัสดิการสมาชิกเพื่อ

ชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่สหกรณกำหนดถือใชแลว 
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3.  แกไขคำผิดในเรื่องท่ี 5.17 จากเดิม “กรมตรวจบัญชีสหกรณ วักซอมการคัดเลือกผูสอบบัญชีของ 

สหกรณตามกฎกระทรวง” เปน “กรมตรวจบัญชีสหกรณ ซักซอมการคัดเลือกผูสอบบัญชีของสหกรณตาม

กฎกระทรวง” 

สำหรับประเด็นที่ประธานกรรมการแจงความประสงคลดเงินโบนัสลงจากเดิม 70,000 บาท เหลือ 

60,000 บาท  สวนตางจำนวน 10,000 บาท นำเขาทุนสำรองนั้น  เห็นควรใหบันทึกในรายงานการประชุมใหญ

สามัญประจำป 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกิจการ 
 

เรื่องที่  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา       

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนมีนาคม 2564   
 

ผูตรวจสอบกิจการ   นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนมีนาคม 2564  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2563 ไดมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 

โดยรับรองใหนายชูชีพ สอาดเอี่ยม และนางจินตนา  นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรบัปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 นั้น   

คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณระหวางวันที่ 11-12,15 มีนาคม 2564 แลว      

จึงขอสรปุผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้   
 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1 เพ่ือใหทราบวา สหกรณมีวิธีปฏิบัติดานการใหเงินกูแกสมาชิก เปนไปตามระเบียบ ประกาศ และมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กำหนด 

          1.2  เพื่อใหทราบวาสหกรณมีการดำเนินการดานการจัดเก็บคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู

ถูกตองตามระเบียบกำหนด 
 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ     

2.1 ตรวจสอบการดำเนินงานดานใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญ เงินกูพิเศษรายเดือนและเงินกู 

พิเศษเอทีเอ็มใหแกสมาชิก งวดเดือนมีนาคม 2564   

2.2 ตรวจสอบการเรียกเก็บคาเบ้ียประกันชีวิตกลุมคุมครองเงนิกู โดยนำเงินปนผล/เฉลี่ยคืนมาชำระ 
 

3. ผลการตรวจสอบ  

 3.1 จากการสุมตรวจสอบสัญญาเงินกูประเภทตาง ๆ  พบวาสหกรณมีการจัดทำสัญญาเงินกูโดย มีการ

คำนวณสิทธิ์การขอกู ตรวจสอบหลักประกัน และเอกสารประกอบการขอกู เปนไปตามระเบียบและมติที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด มีเพียงขอผิดพลาดเล็กนอย ซึ่งไดแจงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการแกไข

เรียบรอยแลว    

นอกจากนี้ ไดตรวจสอบรายงานการเรียกเก็บเงินเพ่ือชำระหนี้ กลุมสมาชิกพนสภาพจากการเปน

พนักงาน กรณีขอกูเงินสามัญเกษียณและเงินกูพิเศษทั่วไปแบบรายป  โดยใหนำเงินปนผลและเฉลี่ยคืนป 2563 

มาหักชำระหนี้ พบวามีจำนวนทั้งสิ้น 591 สัญญา มียอดเงินกูคงเหลือหลังจากนำเงินปนผล/เฉลี่ยคืนป 2563   
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มาหักชำระหนี้แลวจำนวน 411.17 ลานบาท ท้ังนี้  มียอดท่ีเรียกเก็บจากเงนิปนผล/เฉลี่ยคืนทั้งหมด 39.80 ลาน

บาท และมีสมาชิกที่มีเงินปนผล/เฉลี่ยคืนไมเพียงพอใหหักชำระจำนวน 72 ราย เปนเงิน 892,534 บาท ซึ่ง

สหกรณอยูระหวางดำเนินการทวงถามการชำระหนี้จากสมาชิก  
 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   

 สหกรณมีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใหเงินกูพิเศษทั่วไป(ชำระแบบรายป) สำหรับสมาชิกที่พน

สภาพจากการเปนพนักงาน โดยใหกูไดสูงสุด 70% ของมูลคาหุนที่มีอยูในสหกรณ ทั้งนี้ จะเรียกเก็บชำระหนี้

จากเงินปนผล/เฉลี่ยในปถัดไป  จากแนวโนมอัตราเงินปนผล/เฉลี่ยคืนที่ลดลง วงเงินที่สหกรณกำหนดใหกู 70% 

ของมูลคาหุน อาจทำใหสมาชิกไดรับเงินปนผล/เฉลี่ยคืนไมเพียงพอชำระหน้ี สหกรณควรพิจารณาปรับวงเงินกู

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับแนวโนมอัตราเงินปนผล/เฉลี่ยคืน เพ่ือปองกันการเรียกเก็บหนี้ไมได 
  

3.2 จากการตรวจสอบการเรียกเก็บคาเบ้ียประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู โดยนำเงินปนผล/เฉลี่ยคืนมา

ชำระเปนรายป นั้น สหกรณไดมีจดหมายขาวแจงใหสมาชิกทราบแนวทางการเรียกเก็บคาเบี้ยประกันแลว     

จากการตรวจสอบพบวา มีสมาชิกที่สหกรณสามารถเรียกเก็บคาเบี้ยประกันรายปจากเงินปนผล/เฉลี่ยคืนได

จำนวน 16,210 ราย เปนเงนิจำนวน 89 ลานบาท  

ในสวนน้ี มีสมาชิกที่ไมสามารถเรยีกเก็บคาเบ้ียประกันไดครบตามจำนวน  แบงเปนสมาชิกขอกูรายใหม

ระหวางป มีหุนสะสมนอยปนผล/เฉลี่ยคืนไมพอหัก จำนวน 188 ราย สมาชิกรวมโครงการพักชำระหนี้จำนวน 

190 ราย และสมาชิกท่ีถูกบังคับคดีอายัดเงินปนผล/เฉลี่ยคืนจำนวน 220 คน  ซึ่งสหกรณไดดำเนินการตั้งเปน

ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉินเพ่ือชำระคาประกันชีวิตกลุม ชำระไมเกิน 6 งวด ตามระเบียบวาดวย การ ใหเงินกูเพ่ือเหตุ

ฉุกเฉิน พ.ศ.2563 แลว 
 

          ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  

จากการเรียกเก็บคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูแบบรายป เปนเงื่อนไขของการใหเงินกูสามัญ

ทั่วไปท่ีสหกรณกำหนดใหสมาชิกผูกูตองทำประกันชีวิตเพ่ือค้ำประกันรวมดวยนั้น  กรณีที่เรียกเก็บคาเบี้ย

ประกันรายปไมไดจากเงินปนผล/เฉลี่ยที่ไมพอใหหัก สหกรณจะนำไปตั้งเปนลูกหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อ

ชำระคาเบี้ยประกัน ซึ่งสหกรณไมไดกำหนดเงื่อนไขดังกลาวไวใน ระเบียบวาดวยการใหเงนิกูสามัญทั่วไป แตไป

กำหนดไวในระเบียบวาดวย การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ซึ่งเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน    

เปนเงินกูคนละประเภท สหกรณควรกำหนดเงื่อนไขกรณีดังกลาวไวในระเบียบเงินกูสามัญ เพื่อความชัดเจน

ถูกตองในการปฏิบัติ 

 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนมีนาคม 2564 และใหฝายจัดการดำเนินการตามขอสังเกตผูตรวจสอบกิจการ

ตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

เรื่องที่  4.1       รางขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รางขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

              ดวยนายทะเบียนสหกรณไดกำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 ขึ้นถือใช โดยใหมีผลบังคับใชเม่ือพนกำหนด 60 วัน นับแตวันที่ประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563  จึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 

10 มีนาคม 2564 เปนตนไป)  กอปรกับมีกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 89/2  แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564  เรื่องการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564  
 

               ในการนี้ สหกรณฯ จะตองดำเนินการแกไขขอบังคบัของสหกรณฯ  ใหสอดคลองกับระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 และเปนไปตามที่กฎกระทรวง

กำหนด ในเบื้องตนคณะอนุกรรมการอำนวนการและบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาจัดทำรางขอบังคับ สอ.กฟภ. 

พ.ศ. 2563 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ขอ 1  ขอบังคับฉบับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด     

พ.ศ. 2563 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” 

    ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 

 ขอ 3 ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 67. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปน้ีแทน 

  “ขอ  67  คณะกรรมการดำเนินการ ใหสหกรณ มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ

ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 

  ใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดำรงตำแหนงรองประธาน

กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เหรัญญิกหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปนกรรมการดำเนินการ  หามมิให

บุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนหรือทำหนาที่กรรมการดำเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคกุ หรือรอลงอาญาหรือรอการ 

กำหนดโทษ เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ      

หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

(3) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตำแหนง 

กรรมการตามมาตรา 22 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริต      

ตอหนาที ่

(5) เคยถูกสั่งใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง        

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  
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(6) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง           

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

(7) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด 

หลักทรัพย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ

เปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของ ผูใหบริการทางการเงินซึ่งอยูภายใตการกำกับ

ดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาที่กำหนดหามดำรงตำแหนงดังกลาวแลว หรือไดรับการ

ยกเวนจากหนวยงานกำกับดูแล แลวแตกรณี 

(8) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย    

ที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน 

(9) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

(10)เปนกรรมการของสหกรณอื่น เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณ  ที่สหกรณเปน 

สมาชิกอยูไดอีกไมเกินหนึ่งแหง  

(11) เปนกรรมการของสหกรณ ซึ่งพนจากตำแหนงผูจัดการสหกรณไมเกิน 1 ป  

(12) ผิดนัดชำระเงินตนหรือดอกเบ้ียเกินกวา 90 วัน กับนิติบุคคลที่เปนสมาชิกของบริษัท 

ขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการเลือกตั้ง

เปนกรรมการ หรอืในขณะที่ดำรงตำแหนง  

(13) เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด  

(14) ผิดนัดชำระเงินตนหรือดอกเบ้ียกับสหกรณในระยะเวลา 2 ปทางบัญชี กอนวันท่ีไดรับ 

การเลือกตั้งเปนกรรมการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหนง  

(15) ผูตรวจสอบกิจการ (ยกเวนผูตรวจสอบกิจการที่จะหมดวาระในปนั้น) 

(16) เจาหนาที่แหงสหกรณ 

     ทั้งนี้  คณะกรรรมการดำเนินการตองมีกรรมการซึ่งเปนผูมีคุณวุฒิ ดานการเงิน  การบัญชี  

การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร หรือผานการฝกอบรมตามหลักสูตรในดานดังกลาว หรือดานอื่นตามที่

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด อยางนอย 3 คน   
 

ขอ 4  ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 71. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปน้ีแทน 

        “ขอ 71. การนับคะแนนเสียง    ใหดำเนินการนับคะแนนเสียงโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรใน

กรณีที่ลงคะแนนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส (เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือ

เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) ใหนับคะแนนโดยผานเครื่องลงคะแนน

ดังกลาว และ/หรอือุปกรณประกอบได   

   เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นใหประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

ดำเนินการใหที่ประชุมใหญทราบ โดยเรียงตามลำดับจากคะแนนมากที่สุด 

  กรณีประธานกรรมการ ใหผูท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดที่สมัครเปนประธานกรรมการ เปนผูไดรับ

เลือกตัง้เปนประธานกรรมการ หากมีคะแนนเทากันใหใชวิธีจับฉลาก 



7 

          กรณีกรรมการดำเนินการ ใหผูที่ไดคะแนนมากที่สุดและผูที่ไดคะแนนเรียงลำดับถัดลงไป

ตามลำดับจนครบจำนวนกรรมการดำเนินการตามตำแหนงท่ีวางลง เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

ดำเนินการ หากในลำดับสุดทายที่ตองการมีคะแนนเทากันใหใชวิธีจับฉลาก 

 ทั้งนี้ ผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการตองจัดทำหนังสือพรอมลงลายมือชื่อย่ืนตอสหกรณ

เพื่อรับรองตนเองวาไมมีลักษณะตองหามตามขอ 67 และแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของประกอบภายใน 7 วัน

นับแตวันที่ไดรับเลือกตั้ง และใหสหกรณดำเนินการตรวจสอบการมีลักษณะตองหามและเอกสารหลักฐานที่

เก่ียวของของบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับเอกสารหลักฐาน หากเห็น

วาเอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหสหกรณแจงเปนหนังสือใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหลักฐาน

เพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงนั้น 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการมีลักษณะตองหามเปนกรรมการให

คณะกรรมการดำเนินการแจงเหตุท่ีมีลักษะตองหามใหกรรมการรายนั้นทราบ เพ่ือหยุดปฏิบัติหนาท่ีและพนจาก

ตำแหนงทนัที 

ขอ 5  ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 78. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปน้ีแทน 

         “ขอ  78.  อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการดำเนินการ     คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ

หนาที่ดำเนินการท้ังปวงของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และตามมติของที่ประชุมใหญ    

กับท้ังในทางอันจะทำใหเกิดความเจริญแกสหกรณทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณเพื่อเสนอที่

ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตาม

นโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) จัดใหมีขอกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ  ผูจัดการ  ผูมีอำนาจในการจัดการ         

ที่ปรึกษาสหกรณ และเจาหนาที่สหกรณ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของสหกรณ 

(3) จัดใหมีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ของสหกรณ โดยอยางนอย

จะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง และปฏิบัติการ รวมทั้ง

จัดใหมีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ พรอมทั้ง

รายงานผลการดำเนินการดังกลาวใหที่ประชุมใหญทราบ 

(4) กำกับดูแลฝายจัดการใหจัดการงานของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจการ

ตามกฏหมายวาดวยสหกรณและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

(5) จัดใหมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 

(6) กำกับดูแลใหฝายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณตอคณะกรรมการอยางรวดเร็ว

และมีกระบวนการนำเสนอขอมูลและขอเท็จจริงอยางครบถวน เพื่อใหคณะกรรมการ

สามารถปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ไดอยางสมบูรณ 

(7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอื่นและสถาบัน

การเงิน และการค้ำประกันเพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 
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(8) พิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน และกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการตาง ๆ ตาม

ความจำเปน เพื่อประโยชนในการดำเนินกิจการของสหกรณ 

(9) กำกับดูแลสหกรณใหมีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เก่ียวของ เพ่ือแสดง

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานท่ีแทจริงของสหกรณ โดยตองเปดเผยใหสมาชิกได 

รับทราบและสามารถตรวจสอบได 

(10) กำกับดูแลสหกรณใหมีการจัดสงขอมูลและรายงานตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยสหกรณ   

      และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่กำหนด 

(11) ปฎิบัติตามและกำกับดูแลสหกรณใหดำเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ และ 

       กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(12)  ดำเนินการในเรื่องการรับ และการออกจากสหกรณ ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

ตลอดจน   

 ดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการตางๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ 

(13)  พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรอืการ 

 ลงทุนเงินของสหกรณ 

(14)  กำหนดและดำเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญและเสนองบการเงนิประจำปกับรายงาน 

 ประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 

(15)  เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปตอที่ประชุมใหญ 

(16)  เสนอประมาณการรายจายประจำปของสหกรณ เพ่ือท่ีประชุมใหญสามัญพิจารณาอนุมัติ    

 ถาในปใดที่ประชุมใหญยังมิไดอนุมัติประมาณการรายจายประจำป ก็ใหใชประมาณการ  

 รายจายสำหรับปกอนไปพลาง 

(17)  พิจารณากำหนดคาเบี้ ย เลี้ ยง คาพาหนะ คาเช าที่ พัก  และ คาเบี้ ยประชุมของ

คณะกรรมการ 

 ดำเนินการ คณะอนุกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษา และที่ปรึกษา 

 กิตติมศักดิ์ 

(18)  พิจารณาดำเนินการแตงตั้ง หรือจาง และถอดถอนหรือ เลิกจาง และกำหนดคาตอบแทน   

 แกเจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนการถูกตอง 

(19)  พิจารณาดำเนินการแตงตั้ง ถอดถอน และกำหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน   

(20)  กำหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ 

(21)  จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตางๆ และอุปกรณ 

 ดำเนินงานของสหกรณ 

(22)  พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ และออกจากการเปนสมาชิก 

 ของชุมนุมสหกรณ 

(23)  พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ  

 หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรอืพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ 

            มอบหมาย 
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(24)  พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสองดูแล 

 ทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดำเนินไปดวยดี 

(25)  พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการ ผูตรวจสอบภายใน หรือผูตรวจสอบกิจการ หรอื  

 ผูจัดการหรือสมาชิก เก่ียวกับกิจการของสหกรณ 

(26)  เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ 

 คณะกรรมการดำเนินการ ตลอดจนกำหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 

(27)  ฟอง ตอสู หรือดำเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ หรอืประนีประนอมยอมความ หรือ 

 มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(28)  เสนอแผนงานและเปาหมายในการดำเนินงานประจำป ใหที่ประชุมใหญสามัญอนุมัติ                                                    

(29)  พิจารณาแตงตั้งกรรมการดำเนินการเปนผูแทนของสหกรณเพ่ือเขาประชุมใหญ และออก 

 เสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและ/หรอืชุมนุมสหกรณ ซึ่ง 

 สหกรณเปนสมาชิก ท้ังนี้ ตามที่ขอบังคบัของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและ/หรือ 

 ชุมนุมสหกรณกำหนดไว 

(30)  พิจารณามอบอำนาจหนาที่ในการดำเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ  

 เลขานุการ เหรัญญิก หรอืเจาหนาที่แหงสหกรณ หรอืบุคคลที่เก่ียวของไดตามความ 

 เหมาะสม 

ขอ 6  ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 80. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปน้ีแทน 

“ขอ  80  คณะอนกุรรมการ เพื่อความสะดวกในการดำเนินกิจการใหคณะกรรมการ 

ดำเนินการมีอำนาจแตงตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณนี้ เปนคณะอนุกรรมการตาง ๆ  โดยอยางนอย

จะตองมีคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง   และคณะอนุกรรมการบริหารการเงินและการ

ลงทุน  โดยมีอำนาจหนาที่ ดังนี้ 

  คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหนาที่ 

(1) ติดตาม ดูแล การดำเนินงานเก่ียวกับการบริหาร ดานการเงนิ การลงทุนและ 

ทรัพยากรตาง ๆ ในการดำเนินกิจการของสหกรณใหเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับนโยบายที่กำหนด 

(2) จัดทำกรอบนโยบาย  แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติประจำปของ

สหกรณ  เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการดำเนนิการ 

(3) พิจารณาใหความเห็นในการกำหนดมาตรการปองกัน และแกไขปญหาในดาน 

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารงานของสหกรณ 

(4) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสหกรณ เสนอตอ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา 

(5) กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมท้ังการปรับกลยุทธการบริหารความ
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เสี่ยง เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ 

(6) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำป  

นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ 

(7) ศึกษา วิเคราะห ทบทวน และปรับปรงุแกไขขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และ 

วิธีปฏิบัติงานของสหกรณ 

(8) ดำเนินการอื่นของสหกรณตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย  
 

คณะอนุกรรมการบริหารการเงนิและการลงทุน มีอำนาจหนาที่ 

(1) ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารการเงิน การลงทุน และสภาพคลองทางการเงิน 

ของสหกรณ 

(2) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการดานการเงิน งบประมาณ รายได รวมทั้ง

พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานในเรื่องดังกลาวที่มีความสำคัญ 

(3) จัดทำนโยบายและแผนการลงทุน  แผนงานและประมาณการรายจายประจำป 

เสนอตอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณานำเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(4) กำหนดแนวทางและพิจารณาใหขอเสนอแนะในการลงทุนหรือจัดหาผลประโยชน  

รวมท้ังกำกับ ดูแลและติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการลงทุน

หรือการจัดหาผลประโยชน 

(5) จัดทำรางแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการปองกันและแกไขเกี่ยวกับการเงิน   

การลงทุน 

(6) พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุน ตามประเภทและกรอบวงเงนิที่คณะกรรมการ

ดำเนินการกำหนด 

(7) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป เสนอตอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ

พิจารณานำเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(8) จัดทำ ทบทวน และการแกไขระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการบริหาร

การเงิน และการลงทุน 

(9) ดำเนินการอื่นของสหกรณตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย  
 

 คณะอนุกรรมการแตละคณะใหมีกรรมการอยางนอยสามคนแตตองไมเกินเกาคนโดยมี 

ตำแหนงประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง รองประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปน

อนุกรรมการ ทั้งนี้ เพ่ือมอบหมายกิจการเฉพาะเรื่องใหปฏิบัติ 

           คณะอนุกรรมการอยู ในตำแหนงไดตลอดอายุของคณะกรรมการดำเนินการซึ่ งตั้ ง

คณะอนุกรรมการนั้น แตคณะกรรมการดำเนินการอาจถอดถอนอนุกรรมการทั้งคณะหรือรายตัวหรอื  ถอดถอน

อำนาจหนาที่ซึ่งไดมอบหมายไวนั้นทั้งหมด หรือบางสวนเมื่อใดก็ไดตามท่ีเห็นสมควร 

               ใหคณะอนุกรรมการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมเดือนละครั้งเปน    

อยางนอย และใหประธานอนุกรรมการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
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   ในการประชุมคณะอนุกรรมการตองมีกรรมการประชุมไมนอยกวากึ่งจำนวนของอนุกรรมการทั้งหมด     

จึงจะเปนองคประชุม 

   ในการปฏิบัติหนาท่ีซึ่งไดรับมอบ คณะอนุกรรมการตองกระทำตามขอบังคับและระเบียบของ

สหกรณ ตลอดจนคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการทุกประการ ถาไมมีขอบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งดังวานั้น     

ก็ตองกระทำตามทางอันสมควรเพื่อใหเกิดผลดีแกสหกรณ 

ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะอนุกรรมการใหเสนอคณะกรรมการดำเนินการเปนประจำทุกเดือน 

ขอ 7  ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 85. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปน้ีแทน 

 “ขอ 85  การจางและแตงตั้งผูจัดการ     คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาสรรหาหรือ

คัดเลือกบุคคลท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต มีความรู ความสามารถ และความเหมาะสม เพ่ือจางเปนผูจัดการ ในการ

จาง ผูจัดการสหกรณตองทำหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน และคณะกรรมการดำเนินการตองเรียกใหมี

หลักประกันตามสมควร 

          ในการจางผูจัดการใหประธานกรรมการดำเนินการทำหนังสือคำส่ังแตงตั้งผูจัดการและตองให

ผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกำหนดไวใน ขอ  87. เปนลายลักษณอักษร 

          ใหผูจัดการท่ีไดรับการวาจางใหดำรงตำแหนงในวาระไมเกิน 4 ป และสามารถวาจางบุคคลเดิม

ซ้ำไดอีกแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน ท้ังนี้หากมีเหตุจำเปนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ 

โดยอาจพิจารณาจางตอไดอีกไมเกิน 1 ป 

         ใหคณะกรรมการดำเนินการกำหนดระเบียบวิธีการสรรหา หรือคัดเลือกผูจัดการ การกำหนด

เงินเดือน การประเมนิผลงานประจำปและการใหสวัสดิการแกผูจัดการ 

  นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามระเบียบของสหกรณแลว ผูจัดการตองไมมี

ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย 

(1) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

สั่งถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของ  ผู

ใหบริการทางการเงินซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพน

ระยะเวลาที่กำหนดหามดำรงตำแหนงดังกลาวแลว หรือไดรับการยกเวนจากหนวยงาน

กำกับดูแล แลวแตกรณี 

(2) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย ที่มี

ลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน 

(3) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

(4) เปนผูจัดการสหกรณ ซึ่งพนจากตำแหนงกรรมการของสหกรณไมเกิน  1 ป  

(5) ผิดนัดชำระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวา 90 วัน กับนิติบุคคลที่เปนสมาชิกของบริษัท 

ขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลา 2 ป กอน

วันที่ทำสัญญาจางเปนผูจัดการหรือ ในขณะที่ดำรงตำแหนง  

(6) ผิดนัดชำระเงินตนหรอืดอกเบี้ยกับสหกรณในระยะเวลา 2 ปทางบัญชี กอนวันที่ทำสัญญา

จางเปนผูจัดการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหนง  
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          ท้ังนี้ ผูซึ่งไดรับการแตงต้ังเปนผูจัดการตองจัดทำหนังสือพรอมลงลายมือชื่อยื่นตอสหกรณเพื่อ

รับรองตนเองวามีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังกลาว และแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของประกอบ

ภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และใหสหกรณดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม และ

เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของของบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับเอกสาร

หลักฐาน หากเห็นวาเอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหสหกรณแจงเปนหนังสือใหบุคคลดังกลาว      

สงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงนั้น 

 ในกรณีที่ปรากฏวาผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเปน

ผูจัดการ ใหคณะกรรมการดำเนินการมีหนังสอืแจงเหตุในการเลิกจางผูจัดการทันที 

 การพนจากตำแหนงของผูจัดการ ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยทำเปนหนังสือ 

(3) ขาดคณุสมบัติตามระเบียบสหกรณขอใดขอหนึ่ง 

(4) ถูกเลิกจาง 

(5) ถูกลงโทษใหออก ไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทำการ

หรือละเวนการกระทำการซึ่งขัดตอความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

หรือไมเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ผูจัดการ 
       

     ขอ 8  ใหยกเลิกความตามท่ีกำหนดในขอ 91. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปน้ีแทน 

 “ขอ  91  ผูตรวจสอบกิจการ  ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจาก

สมาชิกหรือบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคล กรณีเลือกตั้งจากนิติบุคคลใหมีจำนวน 1 นิติบุคคล กรณีเลือกตั้งจาก

สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ใหมีจำนวน 3 คน เรียกวา “คณะผูตรวจสอบกิจการ” และใหคณะผูตรวจสอบ

กิจการเลือกผูตรวจสอบกิจการคนหนึ่งคนใดทำหนาที่ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ คณะผูตรวจสอบกิจการ

ตองมีอยางนอยหนึ่งคนที่ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการเงิน  การบัญชี  การบริหารธุรกิจ  

เศรษฐศาสตร ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

  สหกรณอาจเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการเปนการสำรองไว ก็ได เพื่อใหผูตรวจสอบกิจการที่สหกรณ

เลือกตั้งสำรองไวสามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการท่ีไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญขาด

คุณสมบัติตามขอ 92. หรือมีเหตุตองขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการตามขอ 93” 
 

ขอ 9  ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 92. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปน้ีแทน 

            “ขอ 92  ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) เปนสมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล  

(2) ผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

(3) เปนผูที่มีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ เชน การเงิน การบัญชี กฎหมายที่

เก่ียวของกับสหกรณ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร เปนตน 
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(4) ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(4.1) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ  

(4.2) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(4.3) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษ

สำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(4.4) เคยถูกไลออก ปลดออก หรอืใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงาน

ของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 

(4.5) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ หรอืสหกรณอ่ืน 

(4.6) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือขาดจากการเปนผูตรวจสอบ

กิจการหรือมีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตำแหนงกรรมการ หรือขาด

จากการเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ หรอืสหกรณอ่ืน 

(4.7) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการหรือ      

ผูตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณ หรือสหกรณ

อ่ืน 

(4.8) เปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณ หรือสหกรณอ่ืน หรือเคยถูกให

ออกจากตำแหนงผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณ หรือสหกรณอ่ืน

ฐานทุจริตตอหนาที่ 

(4.9) เปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่

ของสหกรณ 

(4.10) เปนกรรมการของสหกรณ เวนแตไดพนจากตำแหนงกรรมการมาแลว    

ไมนอยกวา 2 ปบัญชีของสหกรณ 

(4.11) เปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคล   

ที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณในปบัญชีน้ัน เวนแตไดพนจากการเปน

ผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับ

งานสอบบัญชีสหกรณมาแลว ไมนอยกวา 1 ป 

(4.12) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชี   

รับอนุญาต 

(4.13) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

(4.14) เคยผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ ไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ียก็ตาม เวนแต

การผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 

(4.15) เปนผูตรวจสอบกิจการที่อยูในวาระ 2 วาระติดตอกัน เวนแตไดเวนวรรค

มาแลวอยางนอย 1 ป นบัแตวันท่ีพนจากตำแหนง 

(4.16) แสดงตนเปนปฏิปกษ หรือกระทำการใดๆ อันเปนเหตุใหเสื่อมเสีย

ชื่อเสียงหรือประโยชนของสหกรณ”   
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ขอ 10  ใหยกเลิกความตามท่ีกำหนดในขอ 93. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปน้ีแทน 

“ขอ 93   การขาดจากการเปนผูตรวจสอบกจิการ   ผูตรวจสอบกิจการตองขาดจากการเปน 

ผูตรวจสอบกิจการ  เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(1) พนจากตำแหนงตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก  

(4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอน 

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ วินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติตาม ขอ 92   
 

ผูตรวจสอบกิจการที่ประสงคจะลาออกจากตำแหนงกอนครบวาระ ใหย่ืนหนังสือลาออกตอประธาน

กรรมการ  การลาออกมีผลนับแตวันท่ีที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติรับทราบหนังสือลาออก” 
 

ขอ 11  ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 94. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปน้ีแทน 

 “ขอ 94  การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ    ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมี

กำหนดเวลา 2 ป นับแตปบัญชีท่ีที่ประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ  เมื่อพนวาระการดำรงตำแหนง 

หากยังไมมกีารเลือกตั้งใหมใหปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจนกวาที่ประชุมใหญมมีติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม 

ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญอีกได 

แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

กรณีผูตรวจสอบกิจการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการกอนครบวาระ  และสหกรณไมมี 

ผูตรวจสอบกิจการสำรอง หรือมีผูตรวจสอบกิจการสำรองแตไมมีคุณวุฒิตามที่กำหนดไวในขอ 91 ใหกำหนด

ระเบียบวาระการประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม ในคราวประชุมใหญครั้งแรกหลังจากผู

ตรวจสอบกิจการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ และใหนับวาระการดำรงตำแหนงของผูมาแทนตอเนื่องจาก

ผูที่ตนมาดำรงตำแหนงแทน” 
 

ขอ 12  ใหยกเลิกความตามที่กำหนดในขอ 95. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปน้ีแทน 

“ขอ  95  หนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ    ผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่ตรวจสอบการ 

ดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และดานปฏิบัติการในการดำเนิน

ธุรกิจรวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และ

การตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

   (1) ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชี เพ่ือใหเปนไปตามแบบและรายการที่

นายทะเบียนสหกรณกำหนด 

   (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ดำเนินการ เพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการให

เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 
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   (3) สอบทานระบบปฏิบัติงานของสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ      

นายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ รวมถึงคำสั่งของสวนราชการท่ีกำกับดูแลกำหนดให

ตองปฏิบัติ 

   (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ 

วิเคราะหและประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยสินของสหกรณ เพ่ือใหการใชทรัพยสินเปนไปอยาง

เหมาะสมและคุมคา 

ขอ 13  ใหยกเลิกความตามท่ีกำหนดในขอ 96. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปน้ีแทน 

   “ขอ 96 ผูตรวจสอบกิจการนอกจากจะตองตรวจสอบภายใตขอกำหนดในขอ 95 แลว         

ผูตรวจสอบกิจการตองกำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะดาน ในเรื่อง

ดังตอไปนี้ดวย 

   (1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน  ใหผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน

ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณเปนไปโดยถูกตอง และไดปฏิบัติตาม

กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด ตรวจสอบการจัดทำ

รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินครบถวนและไดเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบเปนประจำทุกเดือน รวมทั้งได

มีการจัดสงขอมูลรายงานทางการเงนิตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

   (2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ใหผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ

ดานการบริหารความเสี่ยงสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ

เก่ียวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธการบริหารความเสี่ยง  เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ ความเสี่ยง

ดานการลงทุน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ เปนตน เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยง

ของสหกรณเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว 

   (3) ตรวจสอบการบริหารดานสินเชื่อ ใหผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ

รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการใหสินเชื่อประเภทตาง ๆ ของสหกรณเปนไปตามนโยบายดานสินเชื่อท่ีวาง

ไว สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ลูกหนี้ไมสามารถชำระหนี้ไดตามกำหนด

ในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธและระบบปฏิบัติการเปนไปตามนโยบายดานสินเชื่อและหลักเกณฑท่ีกำหนด

ไวในกฎกระทรวง 

   (4) ตรวจสอบการบริหารดานการลงทุน ใหผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ

รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการกำหนดนโยบายดานการลงทุน การลงทุนของสหกรณตองอยูภายใต

นโยบายที่กำหนดและเปนไปตามกฎหมายสหกรณ และไดดำเนินการภายใตหลักเกณฑที่กำหนดในกฎกระทรวง 

   (5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคลอง ใหผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและรายงานผล

การตรวจสอบเก่ียวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของ

สหกรณ การดำรงสินทรัพยสภาพคลองเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(6) ตรวจสอบภายในระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ 

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลางสูง  ใหผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
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รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีการ คูมือ แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิ บัติตาง ๆ ให

สอดคลองกับกฎหมายหรือกฎเกณฑของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  กรณีพบการทุจริต การขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญ

ในระบบการควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ การฝาฝนระเบียบ คำสั่ง

นายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการตองเปดเผยไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนำเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุมใหญ” 
 

ขอ 14  ใหยกเลิกความตามท่ีกำหนดในขอ 98. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปน้ีแทน 

“ขอ 98  ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกต และให 

รายงานผลการติดตามการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกตของสหกรณไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ” 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ผูแทนสำนักงานสงเสริมฯ ตามกฏกระทรวงเก่ียวกับการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออม

ทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาน้ัน นอกจากประเด็นที่คณะอนุกรรมการเสนอ

แลว ยังคงมีประเด็นที่ตองแกไขเพ่ิมเติม เชน อำนาจหนาที่ของที่ประชุมใหญท่ีสหกรณฯ ยังไมมีการแกไขในราง

ขอบังคับที่นำเสนอ ดวยเวลากระชั้นชิดในการแกไขขอบังคับครั้งนี้ จึงเสนอเห็นควรแกไขอำนาจหนาที่ของที่

ประชุมใหญในประเด็นอำนาจการอนุมัติไปกอนได เมื่อใดท่ีสำนักงานสงเสริมสหกรณฯ จัดทำตนแบบรางแกไข

ขอบังคับเรียบรอยแลว สหกรณฯ สามารถนำมาปรับแกไขเพ่ือเสนอที่ประชุมใหญใหมได 

   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563  โดยกำหนดเปนขอบังคับ สอ.กฟภ. 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงเสนอ และให

แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในขอ 66 อำนาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ เพ่ือใหสอดคลองกับกฎกระทรวงกำหนด และ

แกไขเพิ่มเติมในขอ 101 (3) ระเบียบของสหกรณ  จากเดิม “(3) ระเบียบวาดวยผูตรวจสอบกิจการ” เปน “(3) 

ระเบียบวาดวยข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวสอบกิจการ” โดยมิตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ  

ตามทีผู่แทนสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 แนะนำ 
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เรื่องที่  4.2       รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการ  นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564  

มีรายละเอียด ดังน้ี 

           ดวยนายทะเบียนสหกรณไดกำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ พ.ศ. 2563 ขึ้นถือใช  โดยใหมีผลบังคับใชเมื่อพนกำหนด 60 วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563  จึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 

มีนาคม 2564 เปนตนไป)   
  

          ในการน้ี สหกรณฯ จะตองดำเนินการแกไขระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยผูตรวจสอบกิจการ ให

สอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และขอบังคับของสหกรณฯ  เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญประจำป 

2564 ใหความเห็นชอบ  โดยเบื้องตนคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาจัดทำราง

ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย    

ผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564” 

 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัถัดจากวันที่ประกาศ เปนตนไป 

 ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวยผูตรวจสอบ

กิจการ พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ รวมถึงบรรดาระเบียบ ประกาศ มติและคำสั่งอ่ืนใดในสวนที่

กำหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบใหมดังตอไปนี้แทน 

ขอ 4  ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ”   หมายถึง       สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

“สมาชิก”         หมายถึง        สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค    

                                      จำกัด 

“คณะกรรมการ” หมายถึง        คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานการ   

                                      ไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

“กรรมการ” หมายถึง        กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

       สวนภูมิภาค จำกัด 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานการ 

           ไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

“การเลือกตั้ง”  หมายถึง       การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการ  

                                      ไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

  “ผูตรวจสอบกิจการ”    หมายถึง  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

                                                               สวนภมิูภาค จำกัด 

                     “ผูตรวจสอบกิจการสำรอง” หมายถึง  ผูตรวจสอบกิจการสำรองสหกรณออมทรัพยพนักงาน 

                                                                   การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 
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หมวด1 

คุณสมบัติผูตรวจสอบกิจการ 
 

 ขอ 5  ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 92  

หมวด 2 

                     การเลือกต้ังผูตรวจสอบกจิการและผูตรวจสอบกิจการสำรอง 
 

 ขอ 6  ใหมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการจำนวน 3 คน หรือ 1 นิติบุคคล และใหมีการเลือกตั้งผูตรวจ

สอบกิจการสำรอง  โดยผูตรวจสอบกิจการและผูตรวจสอบกิจการสำรองตองมีอยางนอยหน่ึงคนที่มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรีดานการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร   

 ทั้งนี้ สหกรณสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการที่เปนบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคล   ใหเปน

อำนาจของคณะกรรมการที่จะใหมีการประกาศรับสมัครหรือไมก็ไดในการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการแตละครั้ง 

 ขอ 7  ขั้นตอนและวิธีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ 

(1) ใหคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงาน     

การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ เปน

คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ 

(2) ขั้นตอนและวิธีการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ ใหดำเนินการตามระเบียบสหกรณ 

ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการ

ดำเนินการ โดยอนุโลม และภายหลังสิ้นสุดการรับสมัครใหประกาศรายชื่อผูสมัครใหสมาชิกทราบกอนการ

เลือกตั้งไมนอยกวา 15 วัน 

(3) วิธีการเลือกตั้งใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผยในที่ประชุมใหญหรือโดยระบบ  

อิเล็กทรอนิกส (เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งที่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง)  โดยผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการตองแสดงตน

ตอท่ีประชุมใหญ 

(4) ในการดำเนินการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหประธานในที่ประชุมใหญเปน 

ผูดำเนินการเลือกตั้งและประกาศชื่อผูไดรับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยปญหา

หรืออุปสรรคทั้งปวงที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือใหการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการดำเนินการไปดวยความถูกตองบริสุทธิ์

และยุติธรรม 

ในกรณีท่ีลงคะแนนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส  (เคร่ืองลงคะแนนเลือกตั้งของ  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) ให

นับคะแนนโดยผานเครื่องลงคะแนนดังกลาว และใหประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเปน ผูประกาศผลการ

เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 

(5) ในกรณีที่ไมมีผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ ใหสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ  

เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง และ/หรือรับรอง โดยตองมีอยางนอยหนึ่งคนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ตามขอ 6  

หรือคณะกรรมการอาจคัดเลือกจากนิติบุคคล เพื่อเสนอที่ประชุมใหญเลือกตั้ง และ/หรือรับรอง  
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(6) ในกรณีที่มีผูสมัครและมีคุณสมบัติถูกตองมากกวาจำนวนผูตรวจสอบกิจการที่ 

กำหนด  ใหเลือกตั้งลงคะแนนตามวิธีที่สหกรณกำหนด โดยใหผูท่ีไดคะแนนลำดับ 1 ถึงลำดับที่ตองการเปนผู

ตรวจสอบกิจการ   

ทั้งนี้  ผูตรวจสอบกิจการที่ไดคะแนนตามลำดับดังกลาว จะตองเขาลักษณะตามท่ีกำหนดไวใน 

ขอ 6  หากไมเขาลักษณะเชนวานั้น ใหเลื่อนผูที่ไดคะแนนลำดับถัดไปที่เขาลักษณะตามที่กำหนดไวในขอ 6 ให

เปนผูตรวจสอบกิจการแทน หากผูที่ไดคะแนนในลำดับถัด ๆ ไปไมมีผูที่เขาลักษณะตามที่กำหนดไวในขอ 6  ก็ให

สมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง และ/หรือรับรองเปนผูตรวจสอบกิจการ 
 

  สำหรับผูที่ไมไดรับการเลือกตั้งใหเปนผูตรวจสอบกิจการ ใหผูที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ ให

ไดรบัการรับรองเปนผูตรวจสอบกิจการสำรอง  

(7) ในกรณีที่มีผูสมัครและมีคุณสมบัติถูกตอง เทากับจำนวนผูตรวจสอบกิจการที่ 

กำหนด และเขาลักษณะตามที่กำหนดไวในขอ 6 ใหถือวาผูสมัครทั้งหมดไดรับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบ

กิจการและใหประธานในที่ประชุมประกาศใหสมาชิกในที่ประชุมใหญทราบและรับรอง 

  หากไมเขาลักษณะตามที่กำหนดไวในขอ 6 ใหเลือกตั้งลงคะแนนตามวิธีที่สหกรณกำหนด โดย

ใหผูที่ไดคะแนนลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 เปนผูตรวจสอบกิจการ  ผูที่ไดคะแนนลำดับที่ 3 เปนผูตรวจสอบ

กิจการสำรอง  

ผูตรวจสอบกิจการและผูตรวจสอบกิจการสำรองที่ขาดอยู ใหสมาชิกเสนอชื่อในที่ 

ประชุมใหญ เพ่ือใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง และ/หรือรับรอง 

(8) ในกรณีที่มีผูสมัครและมีคุณสมบัติถูกตองนอยกวาจำนวนผูตรวจสอบกิจการท่ี  

กำหนด ใหถือวาผูสมัครที่มีอยูไดรับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการและใหประธานในที่ประชุมประกาศให

สมาชิกในที่ประชุมใหญทราบและรับรอง 

  ผูตรวจสอบกิจการที่ยังขาดอยูและผูตรวจสอบกิจการสำรองใหสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ 

เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง และ/หรือรับรอง  โดยผูตรวจสอบกิจการที่ที่ประชุมใหญเลือกตั้ง และ/หรือรับรอง

จากการที่สมาชิกเสนอชื่อนั้น เมื่อรวมกับผูตรวจสอบกิจการที่สมัครและไดรับการรับรองจากที่ประชุมใหญแลว 

ตองเขาลักษณะตามที่กำหนดไวในขอ 6 

หมวด 3 

การขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 8  การขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ       ผูตรวจสอบกิจการตองขาดจากการเปนผูตรวจสอบ

กิจการ  ตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 93 

ขอ 9 กรณีผูตรวจสอบกิจการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการกอนครบวาระ ใหผูตรวจสอบกิจการ

สำรองปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูตรวจสอบกิจการแทน โดยผูตรวจสอบกิจการสำรองและ    ผูตรวจสอบกิจการที่มี

อยูเดิมตองเขาลักษณะตามที่กำหนดไวในขอ 6  หากไมเขาลักษณะเชนวานั้น ใหเลื่อนผูตรวจสอบกิจการสำรอง

ลำดับถัดไป ท่ีเขาลักษณะตามท่ีกำหนดไวในขอ 6 ใหปฏิบัติหนาที่ ในฐานะผูตรวจสอบกิจการแทน 

                          หมวด 4 

ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 10  ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ ใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 100 
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                                               หมวด 5 

                                       การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 

 ขอ 11  ผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 95 ถึงขอ  99 
 

  หมวด 6 

      จริยธรรมของผูตรวจสอบกิจการ 
 

 ขอ 12  ผูตรวจสอบกิจการพึงประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ ดังนี้ 

(1)   ความซื่อสัตย  ผูตรวจสอบกิจการจะตองสรางความเชื่อมั่นใหเกิดความ 

ไววางใจ และทำใหสมาชิกยอมรบัและเชื่อวา รายงานผลการตรวจสอบกิจการนาเชื่อถือ โดยผูตรวจสอบกิจการ

จะตอง 

(1.1) ปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียรและมีสำนึกรับผิดชอบ  

(1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณและเปดเผยขอมูลตามที่

ระเบียบนี้กำหนด 

(1.3) ไมมีสวนรวมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดตอกฎหมาย หรือการกระทำที่อาจ

เสื่อมเสียตอสมาชิกหรือสหกรณ 

(1.4) ใหการสนับสนุนวัตถุประสงคในการดำเนินการของสหกรณที่ถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ 

(2) ความเที่ยงธรรม ผูตรวจสอบกิจการจะตองแสดงความเที่ยงธรรมในการ 

ตรวจสอบกิจการของสหกรณ โดยการรวบรวมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณที่เกี่ยวของ

อยางเปนกลาง ไมลำเอียง และไมปลอยใหเกิดอคติ หรือไมใหบุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในการ

ประเมนิผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ โดยผูตรวจสอบกิจการจะตอง 

(2.1)    ไมมีสวนรวมในกิจกรรมหรือความสัมพันธที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอน 

          การประเมินอยางเปนกลาง ไมลำเอียง รวมไปถึงการกระทำหรือมี  

          ความสัมพันธที่ขัดตอผลประโยชนของสหกรณดวย 

(2.2)    ไมเรียกรอง ไมรับสิ่งตอบแทนใด ๆ นอกเหนือจากคาตอบแทนและ     

          คาใชจายอื่น ๆ ที่พึงไดตามขอตกลงที่ทำไวกับสหกรณ 

(2.3)    เปดเผยความจริงท้ังหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเวนไมเปดเผยแลวอาจทำให 

          รายงานผลการตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป 

  (3)  การรักษาความลับ    ผูตรวจสอบกิจการตองไมเปดเผยขอมูลโดยปราศจากอำนาจหนาที่ 

เวนแตกฎหมายกำหนดไวเปนอยางอ่ืนโดยผูตรวจสอบกิจการจะตอง  

   (3.1)    รอบคอบในการใชและปกปองขอมูลที่ไดมาระหวางการปฏิบัติหนาที่ 

   (3.2)    ไมใชขอมูลท่ีไดมาเพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือการใดที่ขัดตอกฎหมายหรือ

ขอบังคับของสหกรณ 

  (4)  ผูตรวจสอบกิจการจะตองใชความรู ทักษะและประสบการณที่จำเปนในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกิจการ โดยตองพัฒนาความรู ทักษะ ความชำนาญของตนอยางตอเนื่อง 

 



21 

หมวด 7 

ผูตรวจสอบกิจการสำรอง 

 ขอ 13  ผูตรวจสอบกิจการสำรอง ใหปฏิบัติหนาที่เมื่อผูตรวจสอบกิจการท่ีไดรับการเลือกตั้งจากที่

ประชุมใหญขาดคุณสมบัติตามขอ 92 หรือมีเหตุตองขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการตามขอ 93 แหง

ขอบังคับสหกรณ  ท้ังนี้ ใหอยูในตำแหนงไดเพียงเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งที่ตนแทน 
   

หมวด 8 

คาตอบแทนแกผูตรวจสอบกิจการ 

 ขอ 14  คาตอบแทนแกผูตรวจสอบกิจการ กำหนดจายเปนรายเดือน เดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาท

ถวน) ตอผูตรวจสอบกิจการ 1 คน สำหรับคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการที่เปนนิติบุคคล   ใหเสนอที่ประชุม

ใหญเปนผูพิจารณากำหนด 

 หมวด 9 

เบ็ดเตล็ด 

 ขอ 15  ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ผูแทนสำนักงานสงเสริมฯ จากรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 ที่

คณะอนุกรรมการเสนอ เบื้องตนเห็นวาประเด็นอันเปนสาระสำคัญจะปรากฎในขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ไวทั้งหมดแลว ยกเวนขั้นตอนและวิธีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการที่ไม

กำหนดไวในขอบังคับ แตสหกรณฯ นำมากำหนดไวในระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยผูตรวจสอบกิจการแทน จึงเสนอ

เห็นควรใหในระเบียบฯ กำหนดเฉพาะเรื่องขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเทานั้น และไมตองเสนอที่ประชุมใหญให

ความเห็นชอบ เพื่อใหเกิดความคลองตัวหากมีการแกไขข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ  หาก

เห็นชอบตามท่ีเสนอ จะตองทำการแกไขขอบังคับขอที่ 101 เรื่องระเบียบของสหกรณ เพ่ิมเติม และการประชุม

ใหญวิสามัญในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ไมตองมีระเบียบวาระการพิจารณาระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการ

เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหที่ประชุมใหญพิจารณา 

 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการใหยกเลิกระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยผูตรวจสอบกิจการ และกำหนด

ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการขึ้นถือใชแทน และใหแกไขขอบังคับขอ 

101 (3) ใหสอดคลองกับมติท่ีประชุม สำหรบัรางแกไขระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 

ที่คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงเสนอใหชะลอการนำเขาท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ไวกอน 
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เรื่องที่  4.3 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ว. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ว. สมาชิกเลขที่..................ตำแหนง....................สังกัด กฟอ................... 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,370,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย  ดังนี้  

(1) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงนิ         32,928.01  บาท  

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี          จำนวนเงิน       100,000.00  บาท   

(3) ธ.ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน       325,000.00  บาท   

(4) บ.กิจฤดี เคดพีี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด  จำนวนเงนิ         73,910.00  บาท  

       รวม                  จำนวนเงิน       531,838.01  บาท 

และชำระหน้ีเงินกูสามัญทั่วไปที่มี กับสหกรณฯ เปนเงิน 854,828.11 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อ ยู ใน

กระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความอนุเคราะห กู เงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งน้ี          

หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 13,370  บาท

ตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ี เปนเงนิ 972,172 บาท  

โดยหักจากสลิปเงินเดือน 10,000 บาทตอเดือน  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,004.71 

บาท ตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  สำหรับภาระหนี้คงเหลือ จำนวน 16,666.12 บาท เมื่อไดรับการ

อนุมัติสมาชิกจะนำเงินไปชำระใหภาระหนีค้งเหลือเพียงพอตอจำนวนเงินกูที่ไดรับการอนุมัติ 

          เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ว. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ว. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอด

ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.4 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ส. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ส. สมาชิกเลขที่....................ตำแหนง....................สังกัด กฟข................. 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,387,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย และอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี  ดังนี้   

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)           จำนวนเงนิ      379,649.05  บาท  

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี      จำนวนเงนิ       161,751.13  บาท  

(3) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย สาขานางรอง  จำนวนเงิน       171,848.21  บาท  

(4) ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)  3 บัญชี              จำนวนเงิน       205,075.00  บาท  

       รวม                  จำนวนเงิน       918,323.39  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญทั่วไป   รวม

เปนเงินทั้งสิ้น 1,453,470.45 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย และอยูระหวางชำระหนี้

ตามคำพิพากษาตามยอม  จึงขอความอนุเคราะหกูเงนิกูสามัญท่ัวไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิก

ไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 23,300 บาทตอเดือน เปน

ระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  4,766.58 บาท เปนจำนวน 10,006.58 บาท

ตอเดือน และไมมีหนี้สถาบันการเงนิรายการอ่ืน  

         เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ส. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือ

นำเงนิกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ส. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,387,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงนิกู

เสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสำนักงานบังคบัคดีจังหวัดบุรีรัมย สาขานางรองและชำระหนี้ใหกับสถาบัน

การเงินตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.5 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย อ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

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

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,600,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย  ดังนี้  

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงิน       378,895.00  บาท  

(2) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด        จำนวนเงนิ         65,240.00  บาท   

(3) บ.เทสโก โลตัส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด  จำนวนเงิน         44,335.00  บาท   

(4) บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จก.(มหาชน)  จำนวนเงิน          80,483.00  บาท   

(5) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน         73,244.00  บาท   

       รวม                 จำนวนเงนิ        787,559.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูสามัญเพื่อซื้อทรัพยสิน และเงินกูสามัญ

ทั่วไป  รวมเปนงินทั้งสิ้น 773,487.82 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงนิกูตามจำนวนเงินที่

รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 15,620 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  

         แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ เปนเงิน 145,362.00 บาท 

โดยผอนชำระดวยตนเอง 1,268 บาทตอเดือน ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,047.55 

บาท ตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย อ. ไมอยูในอำนาจการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและ

เงื่อนไขการใหเงนิกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรบัไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย อ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอด

ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.6 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย น.ส. ส. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย น.ส. ส. สมาชิกเลขที่.................ตำแหนง....................สังกัด กฟอ.................... 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,640,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดหนี้ ธ.ออมสิน เปนเงิน  

613,289 บาท ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย  และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกู

ฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญทั่วไป  รวมเปนเงิน 996,457.03 บาท  เนื่องจากมีความประสงคนำ

เงินไปปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาว

ขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 

16,010 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  

          แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

เปนเงิน 378,245 บาท และ ธ.ทิสโก จำกัด (มหาชน) เปนเงนิ 171,142 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 549,387 บาท  

โดยผอนชำระดวยตนเอง 12,419 บาทตอเดือน  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,017.81 

บาท ตอเดือน โดยสมาชิกมีรายไดเสริมจากรานขายของเบ็ดเตล็ดเฉลี่ย  10,000 - 20,000 บาท ตอเดือน  ซึ่ง

เพียงพอตอการชำระหน้ี  เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ น.ส. ส ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

เงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหน้ีดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให น.ส. ส กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,640,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับธนาคาร ออมสิน จำกัด  ตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท

ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.7 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาง ป. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
  

เลขานุการ        ดวยสมาชิกราย นาง ป. สมาชิกเลขที่............... ตำแหนง..................สังกัด กฟข...................... 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท   วัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย และปดหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  ดังนี้  

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน       171,848.21  บาท  

(2) ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน)             จำนวนเงิน         65,254.63  บาท   

(3) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงิน       444,518.00  บาท   

(4) บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด  จำนวนเงิน         96,566.00  บาท   

(5) บ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน         44,473.00  บาท  

(6) บ.กิจฤดี เคดพีี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด  จำนวนเงนิ         43,450.00  บาท  

       รวม                 จำนวนเงนิ       866,109.84  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญ รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 1,692,156.35 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย   และปดหน้ีที่อยูระหวางชำระ

หนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหน้ีดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หาก

สมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 44,570  บาทตอ

เดือน เปนระยะเวลา 66 งวด  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้  ธ.ออมสิน เปนเงิน 

118,361 บาท และ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 178,991 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 297,352 บาท   หัก

จากสลิปเงินเดือน 10,400 บาทตอเดือน และ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 233,772 บาท  ผอน

ชำระดวยตนเอง เดือนละ 5,900 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 11,287.37 บาท ตอ

เดือน ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  สำหรับภาระหนี้คงเหลือ จำนวน 58,266.19 บาท เมื่อไดรับการอนุมัติ

สมาชิกจะนำเงินไปชำระใหภาระหนีค้งเหลือเพียงพอตอจำนวนเงินกูที่ไดรบัการอนุมัติ 

         เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาง ป. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ป. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอด

ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ       
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เรื่องที่  4.8 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย น. 

  (เกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ในขอมูลเครดิตบูโร และซื้อทรัพยสิน) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย น. สมาชิกเลขท่ี...................ตำแหนง....................สังกัด กฟอ..................... 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,970,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ ไดรับไปปดหนี้ ธ.กสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) เปนเงิน  75,139 บาท ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร เพื่อซื้อรถยนต  และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่ง

ประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงิน 2,306,158.88 บาท   

          เนื่องจากมีความประสงคนำเงินไปปดหนี้ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร และซื้อรถยนต จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 47,590 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 75 งวด  

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ี เปนเงนิ 482,938.00 บาท 

โดยผอนชำระดวยตนเอง 8,173 บาทตอเดือน  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,031.75 

บาท ตอเดือน ซ่ึงเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย น. ไมอยูในอำนาจการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและ

เงื่อนไขการใหเงนิกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรบัไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย น. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 2,970,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  ตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจาย

เปนดราฟท ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           

 
 

เรื่องที่  4.9 มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติเงินกูสามัญที่มีวงเงินกูมากกวา 2,500,000 บาท 
 

เลขานุการ  นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณามอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติเงินกูสามัญที่มีวงเงินกูมากกวา 

2,500,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

          ตามคำสั่งที่อางถึง ไดกำหนดใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบใน

การวินิจฉัยการใหเงินกู การอนุมัติเงินกูทุกประเภทแกสมาชิกตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ 

ยกเวนเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน การอนุมัติเงินกูสามัญกรณีใชมูลคาหุน และ/หรือเงนิฝากที่มี

อยูกับสหกรณเปนหลักประกันโดยไมจำกัดวงเงินกู” นั้น 

           ปจจุบันสหกรณฯ มีการใหเงินกูแกสมาชิกตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ 

เปนจำนวนเงินสูงสุดไมเกิน 2,500,000 บาท และสมาชิกสามารถกูเปนจำนวนเงนิมากกวา 2,500,000 บาท แต

ไมเกิน 3,000,000 บาท ไดตามหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท โดยให

คณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาขอเท็จจริงและนำเรื่องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติเปน

ราย ๆ  

                      จากการปฏิบัติที่ผานมาพบวา สมาชิกขอกูเงินสามัญท่ัวไปมากกวา 2,500,000 บาท มีมาอยาง

ตอเนื่อง และบางรายขอมูลทางการเงินที่ปรากฎในบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มีสถานะ
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ทางบัญชีปกติไมมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอ่ืนซึ่งแสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้แต 

อยางใด ดังน้ันเพ่ือใหกระบวนการพิจารณาเปนไปดวยความรวดเร็ว และแบงเบาระเบียบวาระการประชุม     
 

ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการเงินกูในการประชุมครั้งที่ 26/2563  วันที่ 16 มีนาคม 2564  

จึงเห็นควรมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติเงินกูสามัญกรณีวงเงินกูมากกวา 2,500,000 บาท และขอมูลทาง

การเงินที่ปรากฏในเครดิตบูโรแสดงสถานะปกต ิใหแกคณะอนกุรรมการเงินกู 

           ท้ังนี้ หากคณะกรรมการดำเนินการ เห็นชอบในหลักการที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอไว

ดังกลาวขางตน ในการนี้จะตองดำเนินการแกไขหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุก

ประเภท ดังนี้   “ใหยกเลิกขอความในขอ 7. ของหลักเกณฑสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จำกัด   วาดวย รายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท พ.ศ. 2562  และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

.  “ขอ 7. สมาชิกที่ขอกูเงินสามัญท่ัวไปเกินกวา 2,500,000 บาท ผูกูจะตองมีหนังสือแจงเหตุ   

อันจำเปนพรอมเอกสารที่เก่ียวของในการขอกูเงินมากกวาที่กำหนด และใหสหกรณฯ สรุปรายละเอียดขอมูล

นำเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ  โดยใหอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ 

7.1 หลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณา 

                   (1) ผูกูท่ีมีเหตุจำเปนที่ตองกูเงินสามัญทั่วไปมากกวา 2,500,000 บาท เพื่อใชในการ

ประกอบหรือสงเสริมอาชีพของตนเอง และ/หรือครอบครัว หรือเหตุจำเปนที่มีผลกระทบตอตนเอง และ/หรือ

ครอบครัว หรือเพ่ือซื้อสังหาริมทรัพยใดๆ ที่มีความจำเปนตองใชในชีวิตประจำวัน ตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้

วงเงินกูสูงสุดที่สามารถกูไดตองเปนไปตามขอ 5 

(2) ผูกูจะตองทำประกันชีวิตใหครอบคลุมวงเงินกู 

   7.2 หลักประกัน 

7.2.1   กรณกีูไมเกินรอยละ 90 ของมลูคาหุน ณ วันที่ย่ืนกู ก็ไมตองมีหลักประกัน  

         อยางอ่ืนอีกก็ได 

   7.2.2  กรณกีูเปนจำนวนเกินกวามูลคาหุน ณ วันที่ยื่นกู ตองมีหลักประกันอยางใด 

         อยางหนึ่งตอไปนี้ 

(1) กรณีใชบุคคลค้ำประกัน  ตองเพ่ิมบุคคลค้ำประกันอีกหนึ่งคน 

จากที่กำหนดไวในระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญ กรณีใชบุคคลค้ำประกัน 

(2) กรณีใชหลักทรัพยคำ้ประกัน (ค้ำประกันทั้งวงเงินกู) ตองเปน 

อสังหาริมทรัพยที่ปลอดภาระจำนองรายอ่ืน เปนหลักประกันไดไมเกินรอยละ 90 ของราคาประเมิน 

ของบริษัทประเมินหลักทรัพย และคาใชจายในการดำเนินการผูกูเปนผูรับผิดชอบ 

(3) กรณีใชพันธบัตรไทยหรือเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ (ค้ำประกัน 

ทั้งวงเงนิกู) จำนำเปนประกันไดไมเกินรอยละ 90 แหงมูลคาของพันธบัตรหรือเงนิฝากนั้น 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบในการมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ เงินกูสามัญทั่วไปที่มีวงเงินกูมากกวา 

2,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูนำเสนอเฉพาะรายที่ขอมูลทางการเงินท่ีปรากฎในบริษัท ขอมูล

เครดิตแหงชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มีสถานะทางบัญชีปกติไมมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือ

สถานะอื่นซึ่งแสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้แตอยางใด และมอบหมายใหฝายจัดการจัดทำขอมูลระยะเวลาการ 
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พิจารณาอนุมัติ และการจายเงินกูสมาชิกที่ขอกูมากกวา 2,500,000 บาท มีจำนวนก่ีรายและใชระยะเวลาในการ

ดำเนินการเทาไร และเห็นควรใหฝายจัดการจัดทำมาตรฐานการใหบริการ (SLA)  
 

เรื่องที่  4.10 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. 

เลขานุการ  เน่ืองจาก มีสมาชิกท่ีไดรับการอนุมัติเงินกู ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู จำนวน   

2 ราย ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดมีหนังสือติดตามทวงถาม และประสานงานไปยังหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูค้ำประกัน

แลว แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          1. นาง ส. สมาชิกเลขที่...............สังกัด กฟต.............. ไดกูเงินสามัญทั่วไป เงินกูสามัญเพื่อซื้อ

ทรัพยสิน เงินกูพิเศษเอทีเอ็ม และเงินกูฉุกเฉิน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ 2564 จำนวนรวม

เปนเงนิทั้งสิ้น 136,260 บาท  

          2. นาย ฐ สมาชิกเลขที่...............สังกัด กฟอ................ไดกูเงินสามัญทั่วไป ซึ่งขาดสงชำระหนี้

เงินกู ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2563 - เดือนกันยายน 2563 และเดือนธันวาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ 2564 

จำนวน 78,959.76 บาท     

           ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ

ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

          “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัด 

สงเงินงวดชำระหน้ีดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรับเงนิกูรายหนึ่งๆ” 
  
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมี

ผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) เพ่ือ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ส. สมาชิกเลขท่ี............. และ นาย ฐ. สมาชกิเลขที่.............ออกจากสหกรณ

ตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) และใหฝายจัดการนำคา

หุนสะสมมาหักชำระหนี้และดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

เรื่องที่  4.11 ขออนุมัติฟองรองดำเนินคดีกับสมาชิกผูกูท่ีผิดนัดชำระหนี้ และผูค้ำประกัน 
 

เลขานุการ  รายงานการขออนุมัติฟองรองดำเนินคดีกับสมาชิกผูกูที่ผิดนัดชำระหนี้ และผูค้ำประกัน โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

1. เรื่องเดิม 

1.1 นาย อ. เลขที่สมาชิก................ผูกู สังกัด กฟข.................ไดขาดจากการเปนสมาชิกภาพ ของ 

สอ.กฟภ. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เนื่องจากผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูสามัญทั่วไป โดยมี นาย อน.  

เลขที่สมาชิก................สังกัด กฟอ.............เปนผูค้ำประกัน โดยมีเงินตนคงเหลือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 เปน

เงินจำนวน 894,601.93 บาท 
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1.2 การไฟฟาสวนภูมิภาค มีคำสั่งที่ ว.8/2562 สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ลงโทษวินัย

พนักงาน โดยลงโทษปลด นาย อ. ตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม 2561    

1.3 นาย อน. ผูค้ำประกันเงินกูของ นาย อ. ไดขาดจากการเปนสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 

2563 เนื่องจากผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูสามัญทั่วไป โดยมี นาย ว. เลขที่สมาชิก 348738 เปนผูค้ำ

ประกัน 

               ทั้งนี้ผูค้ำประกันของ นาย อน. ขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และ สอ.กฟภ. ไดมีมติอนุมัติ    

ไมฟองคดีกับ นาย อน. และผูค้ำประกันพรอมทั้งอนุมัติใหผูค้ำประกันของ นาย อน. ใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำ

ประกันแลว เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2563 
 

2. ขอมูล 

2.1 ตามหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยการติดตามหน้ี การสืบทรัพย และการจายเงินทุนชวยเหลือผู

ค้ำประกัน ไดกำหนดเก่ียวกับการพิจารณาดำเนินการฟองหรือไมฟองสมาชิกผูกูท่ีผิดนัดชำระหนี้และผูค้ำประกัน 

ไวในขอ 5 ซึ่งกำหนดวา 

  “ขอ 5 เมื่อสหกรณไดทำการสืบทรัพยของผูกู ครั้งที่ 2 แลว ใหพิจารณาดำเนินการฟองหรือ              

ไมฟอง แลวรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ ดังน้ี... 

 5.1 ผูกูท่ีพบวามีหลักทรัพย (รวมถึงสินสมรส) หรือผูกูท่ียังไมไดออกจากงานประจำ 

หรือออกจากงานประจำแลวแตมีรายไดทางอ่ืน ใหสหกรณดำเนินการฟองผูกูดังกลาวตามที่เห็นสมควรเพ่ือบังคับ

ชำระหนี้ตอไป 

                              การฟองผูกูใหฟองผูค้ำประกันทุกคนในสัญญากูนั้นรวมดวยทุกครั้ง.....” 

2.2 สอ.กฟภ. ไดดำเนินการติดตามหนี้และสืบทรัพยของ นาย อ. ผูกู ตามวิธีการและข้ันตอนการ

ติดตามหนี้จนครบถวนและไดตรวจสอบองคประกอบตามเงื่อนไขของหลักเกณฑตามขอ 2.1 แลว แมผูกูจะมีมูล

หนี้สุทธิไมเกิน 1,000,000 บาท หลังหักหลักทรัพยที่มีกับ สอ.กฟภ. ซึ่งเปนกรณีที่ สอ.กฟภ.  อาจพิจารณาไม

ฟองรองดำเนินคดีได แตกรณีนี้เปนกรณีที่ นาย อ. ผูกู และ นาย อน. ผูค้ำประกันไดขาดจากการเปนสมาชิก

ภาพของ สอ.กฟภ. แลวท้ัง 2 ราย และขอเท็จจริงปรากฎวา นาย อน. ผูค้ำประกันไดถูกจำคุก แตยังไมพนสภาพ

จากการเปนพนักงานของ กฟภ.  

3. ขอพิจารณา 

3.1 ฝ ายจัดการพิจารณารายละเอียดดังกล าวขางตนแลว เห็ นวา แมจะเป นกรณี ที่ ผู กู                     

ไมมีทรัพยสินอื่นที่สามารถบังคับชำระหนี้ได แตเมื่อผูค้ำประกันยังไมไดพนสภาพจากการเปนพนักงานของ กฟภ. 

หากมีคำพิพากษาของศาลใชประกอบการสืบทรัพย จะชวยให สอ.กฟภ. สามารถสืบทรัพยและบังคับชำระหนี้

เอากับทรัพยสินของผูกู และผูค้ำประกันที่อาจมีขึ้นในอนาคตได 

3.2 ดวยเหตุนี้ ฝายจัดการจึงเห็นควรขออนุมัติใหฟองรองดำเนินคดีกับ นาย อ. ผูกู และ นาย อน. 

ผูค้ำประกัน เพื่อนำคำพิพากษาของศาลมาใชในการบังคับชำระหน้ีเอาจากทรัพยสินของผูกูและผูค้ำประกัน โดย

ใหนำหลักเกณฑสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย การติดตามหน้ี การสืบทรัพย 

และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน หมวดที่ 2 ขอ 5 มาใชบังคับกับกรณีน้ี 

 

มติที่ประชุม อนุมัติฟองรองดำเนินคดีกับ นาย อ. (ผูกู) และ นาย อน. (ผูค้ำประกัน) ตามท่ีฝายจัดการเสนอ 
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เรื่องที่  4.12 นาย ส. ขอความอนเุคราะหกลับเขาเปนสมาชิก 
 

เลขานุการ  ตามมติคณะกรรมการดำเนินการท่ีอางถึง มีมติใหสมาชิกเกษียณอายุในกลุมที่ 3 ที่ไมนำเงิน

มาชำระหนี้ที่คางภายในกำหนดเวลา หรือชำระหนี้ท่ีคางเพียงบางสวน และหนี้ในสวนท่ีคางอยูเมื่อคำนวณแลว             

เงินปนผลท่ีจะจายในการประชุมใหญ ประจำป 2563 ไมเพียงพอ จำนวน 51 ราย โดยใหออกจาก สอ.กฟภ. 

ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564  นั้น 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นาย ส. สมาชิกเลขที่................ไดทำหนังสือขอความอนุเคราะห

กลับเขาเปนสมาชิกมายัง สอ.กฟภ. (เอกสารท่ีอางถึง 2) เนื่องจาก นาย ส. เปนสมาชิกเกษียณอายุในกลุมที่ 3 

และถูกใหขาดจากสมาชิกภาพแลว โดย นาย ส. ขอความอนุเคราะหใหคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณารับ

กลับเขาเปนสมาชิก เนื่องจาก นาย ส. แจงวา ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-

19) จึงเปนเหตุใหขาดรายไดจนไมสามารถชำระหนี้เงินกูใหกับ สอ.กฟภ. ตามปกติได และตนไมไดอาศัยอยูในที่

พักตามที่ตนไดแจงขอมูลที่อยูไวแก สอ.กฟภ. จึงทำใหไมไดรับหนังสือบอกกลาวทวงถามใหชำระหนี้ เปนเหตุให 

สอ.กฟภ. ไมสามารถติดตอเพ่ือเรียกเก็บหนี้เงินกูได  

ดวยเหตุนี้ นาย ส. จึงขอความอนุเคราะหมายังคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. เพ่ือขอ

กลับเขาเปนสมาชิกอีกครั้ง โดยยินยอมที่จะชำระหนี้ในสวนท่ีคางภายหลังจากที่ไดกลับเขาเปนสมาชิกแลว และ

จะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ ของ สอ.กฟภ. อยางเครงครัด 

อยางไรก็ตาม นาย ส. แจงกับ สอ.กฟภ. ดวยวาจาวา นาย ส. จะยังไมขอรับเช็คเงนิคาหุนที่ 

สอ.กฟภ. จายคืนเนื่องจากพนจากการเปนสมาชิกภาพ จนกวาคณะกรรมการดำเนินการจะมีมติไมรับ นาย ส. 

กลับเขามาเปนสมาชิก 
 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหนำเสนอท่ีประชุมใหญวิสามัญประจำป 2564  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  เพ่ือ

พิจารณาการขออุทธรณกลับเขาเปนสมาชิกของ นาย ส. 
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เรื่องที่  4.13 ขออนุมัติจัดทำหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาในการเชาพื้นที่ กฟภ. 
 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ไดทำสัญญาเชาพื้นที่กับ กฟภ. ตามสัญญาเชาเลขที่ บ.5/2561 เมื่อวันท่ี 15             

พฤษภาคม 2561 กำหนดระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คดิเปน

คาเชารวมท้ังสิ้น 1,412,374.32 บาท โดยไดนำหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ลว. 10 เมษายน 2561 

วางเปนหลักประกันให กฟภ. ในอัตรารอยละ 10 ของคาเชาทั้งหมด จำนวนเงิน 141,237.43 บาท โดยใชบัญชี

เงินฝากประจำบัญชีเลขที่ 073-2-02025-5 ค้ำประกันไวกับ บมจ.ธ.กรุงไทย ซึ่งสัญญาเชาครบกำหนดเมื่อวันที่ 

31 ธันวาคม 2563  

          ตามที่สัญญาเชาพื้นที่ขางตนไดครบกำหนด โดย กฟภ. ไดตอสัญญาเชาพื้นที่ให สอ.กฟภ.            

ตามขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชาพื้นที่ เลขที่ บ.5/2561 ฉบับลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 1 กำหนด

ระยะเวลา 3 ป  นับตั้งแตวัน ท่ี 1 มกราคม 2564 ถึ งวันที่  31 ธันวาคม 2566 ในอัตราเชารวมทั้งสิ้น 

1,483,040.88 บาท และรายละเอียดตามสัญาเชา ขอ 3 ให สอ.กฟภ. นำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

จำนวนรอยละ 10 ของคาเชาทั้งหมดตามสัญญา เปนเงิน 148,305.00 บาท วางเปนหลักประกันในการทำ

สัญญา  

                   ดังนั้น เพ่ือใหสัญญาถูกตอง และเปนไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. ฝายจัดการจึงขออนมุตัิดังนี้ 

                             1. ให บมจ.ธ.กรุงไทย ออกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวนเงิน 148,305.00 บาท      

เพื่อวางเปนหลักประกันการตอสัญญาเชาพื้นที่กับ กฟภ. โดยใชบัญชีเงินฝากประจำ บมจ.ธ.กรุงไทย สาขา กฟภ. 

บัญชีเลขท่ี 073-2-02025-5 ในการค้ำประกัน  

                             2. ยกเลิกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเดิม ลว. 10 เมษายน 2561 หลังจากไดรับ

อนุมัติหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับใหม 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมมีติดังนี้ 

1. เห็นชอบให ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูออกหนังสือค้ำประกันการ 

ปฏิบัติตามสัญญา จำนวนเงิน 148,305.00 บาท เพื่อวางเปนหลักประกันการตอสัญญาเชาพื้นที่กับการไฟฟา

สวนภูมิภาค  โดยใชบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา การไฟฟาสวนภูมิภาค บัญชี

เลขที่ 073-2-02025-5  ในการคำ้ประกัน  

                 2. ยกเลิกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเดิม ลว. 10 เมษายน 2561 ภายหลัง

จากไดรับอนุมัติหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับใหม 
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เรื่องที่  4.14 การขาย Tablet ใหกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหนงในป 2564 
 

เลขานุการ  ตามวิธีปฏิบัติของ สอ.กฟภ. จะจัดหาเครื่อง Tablet ใหกับกรรมการดำเนินการที่ไดรับการ

เลือกตั้ง ใชในการรับขอมูล เอกสารวาระการประชุมและขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของเพ่ือความรวดเร็วในการจัดสง

ขอมูลและสะดวกในการเขาประชุม โดย สอ.กฟภ. จะลงบัญชีคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีผลรวมจำนวนป (Sum of 

the year digits Method) ระยะเวลา 3 ป และจะขายเครื่อง Tablet ใหกับกรรมการที่ไดรับเครื่อ Tablet     

ใชงานเมื่อครบวาระที่ดำรงตำแหนงตามมูลคาคงเหลือหลังหักคาเสื่อมราคา โดยในป 2564 จะมีกรรมการครบ

วาระการดำรงตำแหนงรวม 8 ทาน  
 

1. ขอมูล 

1.1 ตามกฎกระทรวง “การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต     

ยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 หมวด 4 การกำกับดูแลดาน     

ธรรมาภิบาลของสหกรณ ขอ 18 (4) การขาย ให หรือใหเชาทรัพยสินใดๆ แกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจใน

การจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ หรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และการรับซื้อ หรือเชาทรัพยสินใดๆ จาก

บุคคลดังกลาวหรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ตองเปนการดำเนินการตามมูลคาของทรัพยสินนั้น โดยถือเอา

ราคาตามบัญชีของทรัพยสินของสหกรณนั้นหรือราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชีของทรัพยสินนั้น แลวแต

จำนวนใดจะสูงกวา โดยสหกรณตองเสนอใหที่ประชุมใหญสหกรณเห็นชอบกอนดำเนินการดังกลาว” 

1.2 ฝายจัดการไดสอบถามราคาขายเครื่อง Tablet มือสอง สเปคเดียวกับท่ี สอ.กฟภ. จัดหาให

กรรมการที่ครบวาระดำรงตำแหนงเปนเงินประมาณ 12,590 บาท 

2. ขอพิจารณา 

เพื่อใหการดำเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด ฝายจัดการเห็นควร

ดำเนินการดังนี้ 

2.1 ขอใหกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหนงในป 2564 พิจารณาวาทานใดตองการที่จะซื้อ

เครื่อง Tablet ในความครอบครองไวใชงานในราคาเครื่องละ 12,590 บาท หากกรรมการที่จะครบวาระการดำรง

ตำแหนงทานใดไมประสงคจะซื้อไวใชงาน ขอใหสงคืนเครื่อง Tablet ให สอ.กฟภ. กอนวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  

2.2 เครื่อง Tablet ที่มีกรรมการแจงความประสงคตองการที่จะซื้อ สอ.กฟภ. จะรวบรวมรายชื่อ

เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบกอนดำเนินการขาย  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม ใหฝายจัดการสอบราคาการจำหนายอีกครั้ง และใหสอบถามกรรมการถึงความประสงคในการ

ซื้อ Tablet 
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เรื่องที่  4.15    ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ขอเชิญประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 
 
เลขานุการ      นำเสนอท่ีประชุมพิจารณาเขารวมประชุมใหญสามัญ ประชำป 2564 ชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จำกัด มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญสามัญประจำป 

2564 ในวันเสารที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอรฮอลล 5-6 ศูนยแสดงสินคาและ

การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  จึงขอเชิญสหกรณสมาชิกสงผูแทนเขาประชุมใหญสามัญ 

ประจำป 2564 ในครั้งนี้ โดยแตงตั้งผูแทนจากกรรมการดำเนินการของสหกรณ 1 คน เขารวมประชุมใหญและ

ใชสิทธิตาง ๆ ใน ชสอ. 

  ทั้งนี้ ชสอ. จะรับผิดชอบคาพาหนะตามระยะทาง สำหรับผูสังเกตกากรณ ไดสหกรณละไมเกิน 

5 คน โดยคนแรกไมเสียคาใชจาย สวนคนถัดไปเสียคาใชจายคนละ 1,500 บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให รอยโทสุพจน ใชบางยาง กรรมการดำเนินการ เปนผูแทนเขารวมประชุมใหญ

สามัญประจำป 2564 ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 
 

 

 

เรื่องที่  4.16 พิจารณาระเบียบวาระการประชุมใหญวิสามัญ ประจำป 2564 
 

เลขานุการ ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 22/2563 เม่ือวันที่ 13 

มกราคม 2564 เห็นชอบใหกำหนดการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 พรอมเลือกตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการดำเนินการ ในวันศกุรท่ี 7 พฤษภาคม 2564 นั้น 

 ฝายจัดการ ไดจัดทำรางระเบียบวาระการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 นำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาดังนี้ 

  ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ     

  ระเบียบวาระที่ 2  การเลอืกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ   

  ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบั สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563   

 3.1 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ สอ.กฟภ. ขอ 67 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการ 

 3.2 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ สอ.กฟภ. ขอ 71 เรื่อง การนับคะแนนเสียง 

 3.3 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ สอ.กฟภ. ขอ 78 เรื่อง อำนาจหนาที่ของ 

     คณะกรรมการดำเนินการ 

 3.4 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ สอ.กฟภ. ขอ 80 เรื่อง คณะอนุกรรมการ 

3.5 พิจารณาแกไขเพ่ิมเตมิขอบังคับ สอ.กฟภ. ขอ 85 เรื่อง การจางและ   

     แตงตั้งผูจัดการ 

 3.6 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ สอ.กฟภ. ขอ 91 ถึง ขอ 96  และขอ 98    

                เรื่อง เก่ียวกับผูตรวจสอบกิจการ 
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          ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ผูตรวจสอบกิจการ 

  ระเบียบวาระที่ 5  กำหนดวงเงินกูยืม หรือค้ำประกัน ประจำป 2564 

ระเบียบวาระที่ 6  การจำหนาย Tablet ใหกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหนงในป 2564 

  ระเบียบวาระที่ 7  สมาชิกถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. ยื่นอุทธรณขอกลับเขาเปนสมาชิก     

  ระเบียบวาระที่ 8  แจงผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ 

  ระเบียบวาระที่ 9  เรื่องอื่น ๆ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางระเบียบวาระการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 โดยใหเพ่ิมเติม

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบั สอ.กฟภ. 2563 ขอ 66 อำนาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ  และ

ขอ 101 ระเบียบของสหกรณ  และใหยกเลิกระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบ สอ.กฟภ.      

วาดวยผูตรวจสอบกิจการ 

 

 

 

เรื่องที่  4.17 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด ขอเรียนเชิญเขารวมการอบรม

สัมมนา “หลักสูตรการบริหารงานสหกรณออมทรัพยใหสำเร็จภายใตกฎกระทรวงฉบับใหม” 
 

เลขานุการ ดวยสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด จัดใหมีการอบรมสัมมนาผูบริหาร

และบุคลากรสหกรณออมทรัพย หลักสูตร “กลยุทธการบริหารงานสหกรณออมทรัพยใหสำเร็จภายใต

กฎกระทรวงฉบับใหม” รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 3-4 เมษายน 2564  และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 17-18 เมษายน 

2564 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคใหผูบริหารและบุคลากรสหกรณออมทรัพย  

ไดมีความรูความเขาใจในกลยุทธการบริหารงานสหกรณออมทรัพยใหสำเร็จภายใตกฎกระทรวงฉบับใหม      

โดยสามารถนำไปปรับใชในการดำเนินกิจการสหกรณใหเกิดความมั่นคงแกสหกรณและสมาชิก 
 

  จึงขอเชิญสงผูแทนหรือผูที่ไดรับมอบหมายเขารวมอบรมสัมมนา อัตราคาลงทะเบียนทานละ 

2,500 บาท   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม          เห็นชอบให นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  นายสเฐียรพงศ  ฤทธิเรืองเดช และ           

นายภาคภูมิ ฉ่ำทวี เขารวมการอบรมสัมมนา หากกรรมการและฝายจัดการทานใดมีความประสงคเขารวมการ

อบรมสัมมนาใหแจงความประสงคเพิ่มเติมไดท่ีฝายจัดการ  
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เรื่องที่  4.18 รายงานผลการศึกษากรณี โอนทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงานเปนทุนสำรอง 
 

เลขานุการ นำเสนอรายงานผลการศีกษากรณี โอนทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงานเปนทุนสำรอง โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
 

การโอนทุนสะสมตามขอบังคับ    การโอนทุนสะสมตามขอบังคับประเภทหนึ่ง ไปยังทุนสะสมตามขอบังคับอีก

ประเภทหนึ่ง  ไมสามารถดำเนินการได  เวนแตการโอนทุนสะสมตามขอบังคับเขาเปนทุนสำรอง สามารถ

ดำเนินการไดโดยมติท่ีประชุมใหญเทานั้น 
 

พิจารณาการโอนทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน เขาเปนทุนสำรอง 

การโอนทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน เขาเปนทุนสำรอง สามารถดำเนินการได  โดยมติที่ประชุมใหญ 

อยางไรก็ตามคงตองพิจารณาถึงหลักการและเหตุผล รวมถึงผลกระทบตาง ๆ ในการดำเนินการดังกลาว  ซึ่ง

สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

             เหตุผลความจำเปน 

ทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน ถือเปนทุนที่แสดงถึงความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณฯ ไดอยาง 

หนึ่งเชนเดียวกับทุนสำรอง แตจะแตกตางกันที่ทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน หากกำหนดระเบียบขึ้นถือใชตาม

แบบรางระเบียบวาดวยการใชเงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณตามที่นายทะเบียนสหกรณเผยแพร      

ทุนสะสมดังกลาวสามารถนำมาใชจายไดไมใชเฉพาะกรณีเพื่อจัดใหมีสำนักงานของสหกรณฯ ไมวาจะดวยการ

จัดซื้อ หรือการกอสรางอาคารเทานั้น แตยังมาสามารถนำมาใชในการซอมแซม หรือตอเติมอาคารสถานที่ของ

การไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ใหสหกรณฯ เชาใชเปนที่ตั้งสำนักงานได   

นอกจากนี้ ยังอาจสามารถใชเปนคาใชจายอื่นเพ่ือการพัฒนากิจการสหกรณ เชน การพัฒนา 

โปรแกรมระบบงานสหกรณ การจัดทำศูนยขอมูลและศูนยสำรองขอมูล เปนตน อันจะทำใหคาใชจายในการ 

ดังกลาวที่เปนจำนวนเงินคอนขางสูง มิตองถูกนำมาเปนคาใชจายในงบประมาณรายจายประจำป  ซึ่งจะสงผล

กระทบตอผลกำไรของสหกรณ 

สำหรับทุนสำรองนั้น จะถอนไดก็แตเพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรร 

เขาบัญชีทุนสำรองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแยกจากสหกรณเดิม ซึ่งในกรณีดังกลาวอาจเกิดขึ้นได    

นอยมาก  กอปรกับ ปจจุบันจะเห็นไดวาการไฟฟาสวนภูมิภาค มีการสรางอาคารสำนักงาน และปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง ดวยอาจเปนการขยายพื้นที่ในการปฏิบัติงานใหมีความสะดวก ลดการแออัดของพนักงาน  สหกรณฯ 

ซึ่งใชพื้นที่ในการไฟฟาสวนภูมิภาคกวา 580 ตรม. อาจไดรับผลกระทบในภายหนาหากการไฟฟาสวนภูมิภาค

ประสงคขยายพื้นที่ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
 

 ดังน้ัน ทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน  จึงยังคงมีความจำเปนท่ีตองดำรงอยูตอไป โดยอาจจัดสรรจาก 

กำไรสุทธิประจำป เฉพาะในปที่สหกรณฯ มีผลกำไรที่สามารถจัดสรรเปนเงินปนผล/เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกใน

อัตราท่ีเหมาะสมแลวได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

กรณีดำรงทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน (ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ) ไวเชนเดิม 

 ผลดี – ผลเสีย 

 ผลดี หรือประโยชนที่ไดรับ 

(1) แสดงใหเห็นถึงความมั่นคง และความพรอมของสหกรณฯ หากมีความจำเปนตอง

จัดตั้งสำนักงานแหงใหม 

(2) เมื่อกำหนดระเบียบขึ้นถือใช ทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน (ทุนสะสมเพ่ือพัฒนา

กิจการสหกรณ) สามารถนำมาใชจายไดหลายกรณี ตามเหตุผลความจำเปนท่ีกลาว

ไวขางตน 

(3) การพัฒนาสหกรณฯ ในดานตาง ๆ ที่จำเปนตองใชงบประมาณจำนวนมาก สามารถ 

เบิกใชจายไดจากทุนสะสมนี้ (โดยการกำหนดไวในระเบียบ) เปนการลดคาใชจาย       

ในงบประมาณรายจายประจำป ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอกำไรสุทธิของสหกรณ 

 ผลเสีย หรือผลกระทบ 

มีผลกระทบตอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปเปนเงินปนผล เงนิเฉลี่ยคืน  เนื่องจาก 

สวนหนึ่งของกำไรสุทธิประจำปจะถูกนำมาจัดสรรเปนทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน อาจสงผลตออัตราเงินปนผล 

และเงินเฉลี่ย  
 

การกำหนดระเบียบขึ้นถอืใช 

 กำหนดระเบียบขึ้นถือใช      โดยจัดทำเปนระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใชทุนสะสม 

เพื่อจัดตั้งสำนักงาน กำหนดใหการใชเงนิทุนนี้ใหสหกรณจายไดเฉพาะกรณี เพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

   (1)    เพื่อจัดใหมีสำนักงานของสหกรณ 

   (2)    เพื่อจัดซื้อที่ดิน เพื่อใหเปนที่กอสรางอาคารสำนักงานสหกรณ 

   (3)    เพื่อใชในการกอสรางอาคาร ซอมแซม หรือปรับปรุงตอเติมอาคาร 

        สำนักงาน และใหหมายรวมถึงการซอมแซม หรอืตอเตมิอาคารสถานที่  

        ของทางราชการที่สวนราชการใหใชเปนที่ตั้งสำนักงาน 

(4)    เพื่อจัดหา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือใชในกิจการของสหกรณ 

(5)    คาใชจายอื่นเพ่ือการพัฒนาสหกรณ โดยใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณา 

        เปนกรณี 

 ผูมีอำนาจในการกำหนดระเบียบ 

คณะกรรมการดำเนินการเปนผูมีอำนาจในการกำหนดระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใชทุน 

สะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน ตามอำนาจในขอ 78 (20) แหงขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2564  โดยมิตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ  หรือคณะกรรมการอาจมอบหมายให

คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการและความรับผิดชอบในการศึกษา 

วิเคราะห ทบทวน และปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติงานของสหกรณ ระเบียบ

ดังกลาว เมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดขึ้นถือใชแลว ใหสงสำเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริม

สหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 
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              หลักเกณฑ/เง่ือนไขการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปเปนทุนสะสมเพื่อจัดต้ังสำนักงาน  

(1) กำหนดอัตราการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปเปนทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงานใน 

อัตราไมเกินรอยละ 1 ของกำไรสุทธิ    

(2) กรณีสหกรณฯ มีกำไรสุทธิประจำปที่สามารถจัดสรรเปนเงินปนผล/เงินเฉลี่ยคืน 

ใหแกสมาชิกในอัตราที่เหมาะสมไดแลวนั้น  สหกรณฯ อาจจัดสรรกำไรสุทธิประจำปเปนทุนสะสมเพ่ือจัดตั้ง

สำนักงานไดตาม (1) หากกำไรสุทธิประจำปในปใดจัดสรรเปนทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน (ทุนสะสมเพ่ือพัฒนา

กิจการสหกรณ) แลว อาจสงผลตออัตราเงินปนผล/เงินเฉลี่ยคืน อยางมีนัยสำคัญ สหกรณฯ อาจไมจัดสรรกำไร

สุทธิประจำปเปนทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงานก็ได 

(3) ทุนสะสมเพื่อจัดต้ังสำนักงาน  ที่ดำเนนิการตาม (2) เมื่อดำเนินการมาอยางตอเนื่องควรมี 

ทุนสะสมเฉพาะสวนเพ่ือจัดตั้งสำนักงานเปนจำนวนเงินไมนอยกวาราคาตลาดของท่ีดิน หรือท่ีดินพรอมสิ่งปลูก

สรางในพ้ืนที่ใกลเคยีงกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (สำนักงานใหญ)  และมีการทบทวนทุก 3 ป เพ่ือใหทุนสะสมเพื่อ

จัดตั้งสำนักงานมีความเหมาะสม สามารถดำเนินการไดเมื่อคราวตองจัดหาสำนักงานใหม 

(4) ทุนสะสมเพื่อจัดต้ังสำนักงาน เมื่อไดรบัการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปจนมีจำนวนเงิน 

เพียงพอตาม (3) สหกรณฯ อาจไมจัดสรรเพิ่มเติมอีกก็ได  แตหากมีการถอนทุนดังกลาวออกมาใชตาม

วัตถุประสงคที่กำหนดไวในระเบียบ อันเปนเหตุใหทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงานมีจำนวนเงนินอยลงกวาที่กลาวไว

ใน (3) ก็ใหสหกรณฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปเพ่ิมเติมได 
 

กรณีโอนทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงานเปนทุนสำรอง 

ผลดี – ผลเสีย 

 ผลดี หรือประโยชนที่ไดรับ 

แสดงใหเห็นถึงความมั่นคงของสหกรณ เนื่องจากทนุสำรองเพ่ิมขึ้นในระดับหนึ่งจาก 

การรับโอนมาจากทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน (คิดเปนรอยละ 3.83 ของทุนสำรอง ณ 28 กุมภาพันธ 2564) 

ปจจุบันทุนสำรองของสหกรณคิดเปนรอยละ 2.92 ของสินทรัพยรวม  หากโอนทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงานเปน

ทุนสำรองจะทำใหสหกรณมีอัตราสวนทุนสำรองตอสินทรัพยรวมคดิเปนรอยละ 3.03 (เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.11)  
 

 ผลเสีย หรือผลกระทบ 

(1) ทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน เมื่อนำเขาเปนทุนสำรองแลว  ทุนสำรองจะ

ถอนไดก็แตเพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพ่ือจัดสรรเขาบัญชี

ทุนสำรองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแยกจากสหกรณเดมิ 

(2) หากเกิดกรณีการไฟฟาสวนภูมิภาคยกเลิกสัญญาเชา เพ่ือใชในการขยายพื้นที่

การปฏิบัติงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค  สหกรณฯ อาจไดรับผลกระทบ 

เนื่องจากการดำเนินการในการจัดหาสำนักงานแหงใหมซึ่งอาจอยูภายนอก

การไฟฟา   สวนภูมิภาค จำเปนตองมีคาใชจายซึ่งจะมีผลกระทบตอคาใชจาย

ในงบประมาณรายจายประจำป 
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 ขั้นตอนในการดำเนินการ 

การโอนทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงานเปนทุนสำรอง สามารถกระทำไดโดยมติที่ประชุมใหญ  

ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นควรโอนทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน   

เปนทุนสำรองแลว ใหดำเนินการบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมใหญ เพื่อ

เสนอที่ประชุมใหญพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(2) เมื่อท่ีประชุมใหญใหความเห็นชอบแลว จึงจะสามารถดำเนินการโอนทุนสะสมเพ่ือจัดตั้ง

สำนักงานเปนทุนสำรองได 
 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหคงทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงานไวเชนเดิม และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ

อำนวยการและบริหารความเสี่ยง จัดทำรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ และ

รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน   
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่  5.1 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน

กุมภาพันธ 2564 
 

เลขานุการ ตามคำสั่ง ท่ีอางถึง ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจอนุมัติเงินกูสามัญ โดยมติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการเงินกูครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องท่ี 3.1  ไดมอบหมายใหประธาน

อนุกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการ หรือเลขานุการอนุกรรมการ คนใดคนหนึ่งเปนผูอนุมัติเงินกูสามัญ  

และ ใหผูจัดการมีอำนาจในการอนมุตัิเงนิกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 

  ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2564 ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,643 ราย เปนจำนวนเงิน 1,281,445,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดังน้ี   
 

อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการและ 

คณะอนุกรรมการเงนิกู 

 

เงนิกูสามัญทั่วไป 677 1,152,693,000 

เงนิกูสามัญเพื่อผูประสบภัย   

เงนิกูสามัญเพ่ือการศึกษา 26 558,000 

เงนิกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห   

เงนิกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายเดือน) 13 15,828,000 

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 15 10,274,000 

ฝายจัดการ 
เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 557 30,140,000 

เงนิกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 355 71,952,000 

รวม 1,643 1,281,445,000 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน

กุมภาพันธ 2564 
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เรื่องที่  5.2 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน

กุมภาพันธ 2564 
 

เลขานุการ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาที่ ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติ

สมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก 

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ 2564 ดังนี้ 

 

 สมาชิกสามัญ (ราย) สมาชิกสมทบ (ราย) รวมสมาชิก (ราย) 

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,219 1,775 34,994 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 91  9 100 

                   รวมสมาชิก 33,310 1,784 35,094 

หัก สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 20  -  20 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 8 - 8 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก 1 - 1 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 45 - 45 

รวม 74 - 74 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,236 1,784 35,020 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน

กุมภาพันธ 2564 
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เรื่องที่  5.3 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 
 

เลขานุการ นำเสนอ รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. มีรายละเอียด ดังนี้ 

ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-28 กุมภาพันธ 2564 

ดังน้ี 

1. แบบรายงาน ปปง.1-01 (ธุรกรรมที่ใชเงินสด)      จำนวน    1 ราย               

2. แบบรายงาน ปปง.1-02 (ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพยสิน)     จำนวน     -  ราย 

3. แบบรายงาน ปปง.1-03 (ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย)    จำนวน     -  ราย 

  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 

 

 

 

เรื่องที่  5.4 รายงานการใชเงินงบประมาณ 

เลขานุการ นำเสนอ รายงานการใชเงินงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายการ 

งบประมาณที่ไดรับ

อนุมัติ 

จายจริง มกราคม-

กุมภาพันธ 2564 คงเหลือ 

หมวดท่ี 1  คาตอบแทน 36,451,000.00 

               

5,820,048.31 30,630,951.69 

หมวดท่ี 2  คาใชสอย 27,742,000.00 777,108.29 26,964,891.71 

หมวดท่ี 3  คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 15,851,000.00 0.00 15,851,000.00 

หมวดท่ี 4  ครุภัณฑขออนุมัติป 2564 309,000.00 0.00 309,000.00 

หมวดท่ี 5  งบสำรองกรณีจำเปนเรงดวน 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

รวม 81,353,000.00 6,597,156.60 74,755,843.40 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณ 
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เรื่องที่  5.5 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
 

เลขานุการ นำเสนอ รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ 2564 
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เรื่องที่  5.6 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญทายาท

ใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน 

เลขานุการ นำเสนอ รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน มีรายละเอียด ดังนี้ 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก , ทุนสวัสดิการชวยเหลือคา

ทำศพสมาชิก , ทุนรับขวัญทายาทใหม , ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน 

กุมภาพันธ 2564 ดังนี้ 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชกิ 

- เสียชีวิต          12 ราย    เปนเงิน       570,000.00   บาท 

- โคโรนา           1  ราย    เปนเงนิ         20,000.00   บาท 

- ภัยพิบัต ิ        111  ราย    เปนเงนิ       444,000.00   บาท 

- อัคคภีัย            1  ราย    เปนเงนิ         20,000.00  บาท 

- ทุพพลภาพ           3  ราย    เปนเงนิ       150,000.00  บาท 

- สูญเสยีอวัยวะ           1  ราย    เปนเงนิ          7,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส          1   ราย    เปนเงนิ        (20,000.00) บาท 

รวม           130  ราย    เปนเงิน    1,191,000.00  บาท 

2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาชิก 

- คาทำศพสมาชิก         12  ราย  ไดรับเงินรายละ 50,000.00 บาท เปนเงนิ       600,000.00  บาท 

 3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม       15  ราย   ไดรับเงินรายละ 500.00 บาท เปนเงนิ           7,500.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้       เปนเงิน       50,505.00  บาท 

- รับชำระคาธรรมเนยีมศาลจากผูค้ำประกัน        เปนเงนิ         (648.00)  บาท 

 รวม        เปนเงนิ         49,857.00 บาท 
  

 

สรุป การจายทุน ป 2564               สงเคราะห           ชวยเหลือ         รับขวัญทายาท       ทุนชวยเหลือผูค้ำ       ทุนสาธารณ 

                สมาชิก (บาท)     คาทำศพ (บาท)       ใหม (บาท)  ประกันเงินกู (บาท)  ประโยชน (บาท) 

มียอดยกมาตนป 2564             12,578,578.78     13,700,000.00      535,000.00         42,209,306.10        824,000.00 

บวก จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563             -                       -                      -                         -                       - 

หัก  จายเดือน ก.พ.  2564  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              10,003,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก           1,350,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  13,500.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 4,062,190.11 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                              0.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน           2,575,578.78    12,350,000.00      521,500.00       38,147,115.99        824,000.00 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือนกุมภาพันธ 2564 
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เรื่องที่  5.7 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก 
 

เลขานุการ นำเสนอ รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือนกุมภาพนัธ 2564 
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เรื่องที่  5.8 ผลการติดตามหนี้ 

เลขานุการ นำเสนอ ผลการติดตามหนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรพัยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 28 ก.พ. 64 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.05  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.12  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.10  % 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามหนี้ประจำเดอืนกุมภาพันธ 2564 

 

  

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น รับชำระหนี้ คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

8 8,121,162.07 - - 3 
754,986.42 

(บางสวน) 
7 7,366,175.65 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
6 4,701,769.52 - - - - 6 4,701,769.52 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 10 13,622,371.39 - - 1 977,120.07 9 12,645,251.32 

ลูกหนี้พนสภาพ 

3 4,120,573.85 - - - - 3 4,120,573.85 ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
- - 5 9,220,265.45 5 9,220,265.45 - - 

(เสียชีวิต) 

รวม 27 30,565,876.83 5 9,220,265.45 7 10,952,371.94 25 28,833,770.34 
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เรื่องที่  5.9 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 
 

เลขานุการ นำเสนอ รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ  ก.พ. 64 

ขอมูลกองทนุชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2564  เปนเงิน  42,209,306.10 บาท 

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป  เปนเงิน    4,062,190.11 บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน   เปนเงิน  38,147,115.99 บาท  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันประจำเดือนกุมภาพันธ 2564 

 

  

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดอืนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดข้ึน คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดอืน 
กองทุน ฯ ระหวาง

เดือน 
ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

1 548,014.00 - - 1 
51,765.16 

(บางสวน) 
1 496,248.84 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
4 2,700,785.32 - - 1 598,495.24 3 2,102,290.08 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 1 1,481,726.29 1 598,495.24 - - 2 2,080,221.53 

รวม 6 4,730,525.61 1 598,495.24 1 650,260.40 6 4,678,760.45 
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เรื่องที่  5.10 ผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม 
 

เลขานุการ นำเสนอ ผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 
 

 ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ใหฝายจัดการทำหนังสือหารือสำนักงานสงเสริม

สหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

- มติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 เรื่องที่ 

5.11 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ซักซอมแนวทางปฏิบัติ ในการซื้อ

หลักทรัพยของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ใหฝายจัดการทำหนังสือหารือสำนักงานสงเสริม

สหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เรื่อง คำจำกัดความคำวา “รัฐวิสาหกิจ” กรณีธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) 
 

- มติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 26/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2564  เรื่องที่ 5.2 

หารอืเก่ียวกับการรักษาการของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 24  ใหฝายจัดการทำหนังสือหารือ

สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 เรื่อง คำจำกัดความ “กรรมการรักษาการ” 

และการนับอายุการเวนวรรคของกรรมการ 
 

         ฝายจัดการไดจัดทำหนังสือหารือสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 2 แลว  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 และ

มติที่ประชุมครั้งที่ 26/2563 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2564   
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เรื่องที่  5.11 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรงุเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 รับทราบระเบียบสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมภิาค จำกัด วาดวย การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563  
 
เลขานุการ นำเสนอ สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับทราบระเบียบสหกรณออมทรพัย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563  มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
มติท่ีประชุม รับทราบสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับทราบระเบียบสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563   

+ 

 

เรื่องที่ 5.12 รายงานการนำผลประโยชนออกจากกองทุนของ สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการ นำเสนอรายงานการนำผลประโยชนออกจากกองทุนของ สอ.กฟภ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตามติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ครั้งที่ 26/2563(พิเศษ) วันพุธที่ 3 

มีนาคม 2564 มีมติใหฝายจัดการแจงบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนวรรณ จำกัด ผูจัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. ใหสงเงินผลประโยชนจากการ

ลงทุนของกองทนุสวนบุคคล สอ.กฟภ. กองที่ 1 (UOB) และกองท่ี 2 (ONE) เพื่อรับรูเปนรายไดของสหกรณ โดย

พิจารณาจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564  ดังน้ี 
 

 1. กองทุนกองที่ 1 UOB  ทรัพยสินสุทธิ 545,280,854.34 บาท  มีมตินำผลประโยชนออก จำนวน 

40,000,000.00 บาท (สี่สิบลานบาทถวน) 

 2. กองทุนกองที่ 2 ONE  ทรัพยสินสุทธิ 523,375,470.19 บาท  มีมตินำผลประโยชนออก จำนวน 

20,000,000.00 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 

 โดยทั้ง 2 บลจ. โอนผลประโยชนเขาบัญชีออมทรัพยธนาคารกรงุไทย จำกัด(มหาชน)  เลขที่บัญชี 073-

1-06900-5  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เปนที่

เรียบรอยแลว 

 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย) จำกัด  รายงานผลการดำเนินงานในชวงวันที่ 

6 มกราคม 2564 – 11 มีนาคม 2564  ตามหนังสือท่ี ย.ท. 00840/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564  แจงวา

กองทุนสวนบุคคล สอ.กฟภ. กองที่ 3  มีทรัพยสินสุทธิ 530,739,244.21 บาท  โดยกองทุนสวนบุคคล สอ.กฟภ. 

กองท่ี 3 และ กองที่ 4 เมื่อบริษัทหลักทรัพยบริหารกองทุนมีผลประโยชนหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการได 
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ตามเปาหมาย 6%  สอ.กฟภ. จะนำผลประโยชนออกจำนวน 30,000,000.00 บาท (สามสิบลานบาทถวน)     

โดย บลจ. ไดโอนผลประโยชนเขาบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 073-1-06900-5  

ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เปนที่เรียบรอยแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการนำผลประโยชนออกจากกองทุนของ สอ.กฟภ. 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอื่น ๆ 
 

เรื่องที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 28/2563   
 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24  ครั้งที่ 28/2563 ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 

2564 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมให

ทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 18.00 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 

                                                                                                        


