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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งที่ 28/2563 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

2. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

3. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ 

4. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

5. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

6. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

7. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ  

8. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

9. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

10. นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

11. นายสเฐยีรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวปณาล ี อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   

 
 

 

ประธานในที่ประชุม รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ ทำหนาที่ประธานในการประชุม  

ไดกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   

 

 

          - ไมมี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 27/2563  

วันพุธท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 27/2563  

วันพุธท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 27/2563  วันที่ 31 มีนาคม 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 

เรื่องที่  3.1       พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ท. 

           (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

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

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรบัไปปดชำระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย  ดังนี้  

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงนิ       260,462.00  บาท  

(2)  ธ.ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงนิ       353,988.00  บาท  

       รวม                จำนวนเงิน      614,450.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูสามัญทั่วไปที่มีกับสหกรณฯ  เปนเงิน 1,444,514.67 บาท  เน่ืองจากมีภาระหนี้ที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้         

หากสมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 40,060  บาท

ตอเดือน เปนระยะเวลา 75 งวด  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธ.ออมสิน เปนเงิน 

188,312 บาท โดยหักจากสลิปเงินเดือน 8,200 บาทตอเดือน และ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 

341,226 บาท ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 2,006 บาท ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 

14,362.80 บาท ตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้ เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ท. ไมอยูใน

อำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรน

หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงนิกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ท. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.2 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาง ธ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้สำนักงานบังคับคดี) 
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย นาง ธ. สมาชิกเลขที่.................ตำแหนง................สังกัด กฟจ.................... 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกู ท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในขอมูล

เครดิตบูโร และ สำนักงานบังคับคด ี ดังนี้  

(2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงิน       200,371.00  บาท  

(2)  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวนเงิน       110,324.30  บาท  

       รวม             จำนวนเงนิ       310,695.30  บาท 
 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญท่ัวไป   

รวมเปนเงนิท้ังสิ้น 1,769,826.27 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงนิกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 35,840  บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 86 งวด  

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปน

เงิน 345,098 บาท  โดยหักจากสลิปเงินเดือน 6,900 บาทตอเดือน และไมมีภาระหน้ีที่ตองนำสงดวยตนเอง 

ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 14,429.81 บาท ตอเดือน เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไป

ของ นาง ธ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ

พิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ และชำระแก

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ธ.  กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน และสำนักงานบังคบัคดีจังหวัดอุบลราชธานี ตามที่

สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.3 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ว. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

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

สามัญทั่วไป จำนวน 1,610,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย  ดังนี้  

(1) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี จำนวนเงนิ        30,490.00  บาท  

(2)  บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน        38,821.00  บาท  

(3)  บ.ทสิโก จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน      128,278.79  บาท  

       รวม                จำนวนเงิน      197,589.79  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป     

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,184,503.32 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย     

จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตาม

จำนวนเงนิท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 15,720  บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้  ธ.กรุงไทย จำกัด 

(มหาชน)  เปนเงิน 155,143 บาท และบริษัท เอสจี แคปปตอล จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 39,252 บาท     

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 194,395 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 3,134 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. 

คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,073.47 บาท ตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไป

ของ นาย ว. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ

พิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหน้ีดังกลาว

ขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ว. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,610,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ            
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เรื่องที่  3.4 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ภ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

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

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,630,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรบัไปปดชำระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย , หนี้คางชำระเกิน 90 วัน และ หนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี ดังน้ี  

(3) บ.ไอรา แอนด ไอฟุล จำกัด   จำนวนเงิน        18,192.00  บาท  

(2)  บ.อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน        24,378.00  บาท  

(3)  บ.เจ ฟนเทค จำกัด           จำนวนเงิน        68,360.00  บาท   

(4) บ.เทสโก โลตัส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด    จำนวนเงนิ        40,866.00  บาท   

(5)  ธ.ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน      364,452.00  บาท   

(6)  บ.พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงนิ        99,765.00  บาท   

           (7)  ธ.กสกิรไทย จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน        75,384.00  บาท   

       รวม                 จำนวนเงนิ      691,397.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

949,411.19 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย , หนี้คางชำระเกิน 90 

วัน และ หนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาว

ขางตน ทั้งน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 

15,910  บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้  ธ.กรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) เปนเงิน 150,251 บาท และ บ.ซีไอเอ็มบีไทย ออโต จำกัด เปนเงิน 124,780 บาท รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 275,031 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 3,427 บาท  ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิ

เปนเงิน 10,044.60 บาท ตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้ สำหรับภาระหนี้คงเหลือ จำนวน 10,818.19 

บาท  เมื่อไดรับการอนุมัติจะนำเงินไปชำระหนี้ใหคงเหลือเพียงพอตอจำนวนเงินกูท่ีไดรับการอนุมัติ เนื่องจาก

คำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ภ.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่

ไดรบัไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ภ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,630,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.5 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ธ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย และสำนักงานบังคับคดี) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ธ. สมาชิกเลขที่................ตำแหนง..................สังกัด..................(กรณี

ลาออกจาก กสช.) ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้

ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย หนี้คางชำระเกิน 90 วัน และหนี้กรมบังคับคดี ดังนี้  

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี   จำนวนเงิน       288,543.49  บาท  

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี    จำนวนเงนิ      118,000.00  บาท   

(3) สำนักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 3  จำนวนเงนิ       248,702.05  บาท   

(4) บ.กิจฤดี เคดพีี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด  จำนวนเงนิ         40,250.00  บาท  

       รวม                 จำนวนเงนิ       695,495.54  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวย เงินกูพิเศษ ATM   เงินกูสามัญเพ่ือคุณภาพชีวิต และเงินกู

สามัญอเนกประสงค รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,777,261.16 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย หนี้คางชำระเกิน 90 วัน และหน้ีกรมบังคับคดี  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพื่อชำระหนี้

ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ

รายเดือน 32,340  บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 98 งวด และไมมีภาระหนี้ที่ตองนำสงดวยตนเอง โดยจะมี

รายไดคงเหลือสุทธิจากเดิม 5,179.05 บาท เปนจำนวน 11,851.30 บาท  

                  เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ธ.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

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

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.6 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาง พ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในขอมูลเครดิตบูโร) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาง พ. สมาชิกเลขที่..................ตำแหนง.................สังกัด กฟอ.................. 

ขอกูสามัญท่ัวไป จำนวน 2,269,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดหนี้ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร 

ดังน้ี  

(1) ธ.ก.ส.        จำนวนเงนิ          9,163.00  บาท  

(2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน       150,278.00  บาท  

(3) ธ.ออมสิน     จำนวนเงิน         88,322.21  บาท  

(4) บ.กิจฤดี เคดพีี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด     จำนวนเงิน       105,690.00  บาท  

       รวม                 จำนวนเงนิ       353,453.21  บาท 

 และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูสามัญทั่วไป และเงินกูสามัญเพื่อซื้อ

ทรัพยสิน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,864,931.02 บาท เนื่องจากมีหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงนิกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 49,670 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 52 งวด โดยจะมีเงินได

รายเดือน คงเหลือสุทธิจากเดิม 10,442.40 บาท เปนจำนวน 10,012.40 บาทตอเดือน 

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้เงินกูธนาคารออมสิน เปน

เงิน 979,452 บาท หักจากสลิปเงินเดือน 7,000 บาท ตอเดือน , ธนาคารออมสิน (สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย) ใน

ฐานะผูกูรวมท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย เปนเงิน 1,670,593 บาท ผอนชำระเดือนละ 10,000 บาท 

เนื่องจากสมาขิกชำระหนี้ต่ำกวาที่ตกลงกับธนาคาร จึงทำใหยอดหนี้คงเหลือสูงขึ้น ซึ่งงวดสุดทายที่สมาชิกตอง

ชำระตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จะตองปดท้ังจำนวนในป 2575  โดยสมาชิกจะนำเงินจากการ

เกษียณอายุไปชำระหนี้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีภาระหนี้กับ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 553,047 บาท 

ผอนชำระดวยตนเอง  เดือนละ 9,600 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,012.40 

บาท  และรายไดจากคาลวงเวลา เฉลี่ยเดือนละ 3,000-3,500 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   

                   เนื่ อ งจากคำขอกู เ งิน สามัญ ทั่ ว ไปของ น าง พ .  ไม อยู ใน อำนาจการพิ จารณ าของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

เงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง พ. กูสามญัทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,269,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.7 ขออนุมัติเก็บรักษาเงินสด 
 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดกำหนดการประชุมใหญ

วิสามัญครั้งท่ี 1 ประจำป 2564 พรอมเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ในวันศุกรท่ี 7 

พฤษภาคม 2564 ตั้งแตเวลา 08.00 – 14.00 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค ชั้น 6 อาคาร LED เปนสถานท่ี

จัดการประชุม และบริเวณสนามฟุตบอลเปนสถานที่เลือกตั้ง นั้น  

          ในการประชุมครั้งนี้จะมีการจายเงินสดเปนคาอาหารวางและเงินชวยเหลือคาพาหนะใหกับ

สมาชิกท่ีเขารวมประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 และลงทะเบียนเลือกต้ังฯ ทุกคน ๆ ละ 

1,000.00 บาท โดยจายเปนเงินสด ณ ทางออกคูหาเลือกต้ัง อีกทั้งสำรองเงินไวจายใหแกสมาชิกที่มาถอนเงิน

ฝากชวงเวลา 08.00-10.00 น. จึงจำเปนตองสำรองเงินสดไวใชจายในตอนเชาวันประชุมฯ จำนวน 

19,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สมาชิกปกติ และสมาชิกเกษียณอายุ/พนสภาพจาก กฟภ. ที่มาประชุมใหญและ

เลือกตั้งประมาณ 17,000 คน ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 17,000,000 บาท  

2. สำรองไวจายใหแกสมาชิกที่มาถอนเงินฝากในชวงเวลา 08.00 - 10.00 น. เปนเงิน   

       2,000,000 บาท  

     ซึ่งตามระเบียบวาดวยการรับ-จาย และเก็บรักษาเงินสด พ.ศ. 2557  ขอ 26.1 ใหเก็บเงนิสด 

คงเหลือไดไมเกิน 1,000,000 บาท   สอ.กฟภ.  เห็นวาเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีความ

คลองตัวในการปฏิบัตงิาน  

          ดังนั้น  ฝายจัดการ จึงขออนุมัติเก็บรักษาเงินสดคงเหลือเปนกรณีพิ เศษวงเงินไมเกิน 

19,000,000 บาท (สิบเกาลานบาทถวน) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เพ่ือใชจายเชนทุกปที่เคยปฏิบัติกอนวัน

เลือกตั้ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ ให เก็บรักษาเงินสดคงเหลือเปนกรณี พิเศษวงเงิน ไม เกิน  19,000,000 บาท  

ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564  เพื่อใชจายเชนทุกปที่เคยปฏิบัติกอนวันเลือกตั้ง 
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เรื่องที่  3.8 ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชิญเขารวมอบรม

หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผูจัดการสหกรณ” 

เลขานุการ นำเสนอรายละเอียดภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชิญ

เขารวมอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผูจัดการสหกรณ” 

มีรายละเอียด ดังน้ี 

  ดวยภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จัดอบรมหลักสูตร 

“การเงิน การบัญชีและการบริหารสำหรับคณะกรรมการดำเนินการและผูจัดการสหกรณ” ซึ่งไดรับการพัฒนา

หลักสูตรโดยสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด รวมกับ

กรมสงเสริมสหกรณ จัดตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตร ประกอบดวยผูแทนจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการแหงชาติแลว เพื่อรองรับ

แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

วัตถุประสงคในการจัดอบรมเพ่ือพัฒนากรรมการและผูจัดการสหกรณสูการเปนมืออาชีพ และนำความรูและ

ประสบการณไปพัฒนาสหกรณสูความเขมแข็ง โดยจัดอบรมเปน 2 ชวง ดังนี้ ชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 5-8 

พฤษภาคม 2564  และชวงที่ 2 ระหวางวันท่ี 10-12 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต 

กรุงเทพฯ  

  จึงขอเชิญกรรมการและผูจัดการเขารวมอบรมหลักสูตรดังกลาว  โดยมีคาใชจายในการ

ลงทะเบียนทานละ 10,400 บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   

  

มติที่ประชุม งดสงผูแทนเขารวมอบรม เน่ืองจากเวลาการอบรมดังกลาวตรงกับการประชุมใหญวิสามัญฯ 

และชวงเลือกตั้งกรรมการและประธานฯ ของ สอ.กฟภ. 

 

  



11 
 

เรื่องที่  3.9 โครงการผอนผันการพักชำระหนี้ โดยการพักชำระเงินตน สำหรับสมาชิกที่ไดรับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการแพรระบาดของไวรัสโครนา (โควิด-19) 
 

เลขานุการ นำเสนอโครงการผอนผันการพักชำระหนี้ โดยการพักชำระเงินตน สำหรับสมาชิกท่ีไดรับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการแพรระบาดของไวรัสโครนา (โควิด-19) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. เรื่องเดิม 

1.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 23/2563  วันท่ี 27 มกราคม 2564  เห็นชอบ 

     ใหจัดทำโครงการผอนผันการชำระหน้ี โดยการพักชำระเงินตนสำหรับสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

จากการแพรระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) เปนการชั่วคราว เปนระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน เพื่อบรรเทา

ความเดือดรอน โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขตามประกาศ สอ.กฟภ. เรื่อง โครงการผอนผันการชำระหนี้ฯ ซึ่ง

ประกาศ ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2564  สาระสำคัญประเด็นหนึ่งท่ีกำหนดไวคือ “สมาชิกสามารถขอพักชำระ

เงินตนเพื่อการชำระหนี้เงินกูตามประกาศนี้ ไดแก สัญญาเงินกูประเภทสามัญ  โดยสมาชิกแตละรายสามารถ

เลือกพักชำระเงินตนฯ ไดเพียงสัญญาเดียวเทานั้น  ทั้งนี้  ระยะเวลาการพักชำระหนี้ เมื่อรวมกับจำนวนงวด

ผอนชำระคงเหลือตองไมเกินวันที่สมาชิกเกษียณอายุ” 

1.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 24/2563  วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564  เห็นชอบ 

ใหแกไขระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564               

โดยกำหนดใหสมาชิกที่กูเงินกูประเภทสามัญท่ัวไป สามารถผอนชำระสูงสุดไดไมเกิน 144 งวด แตไมเกิน 12 

เดือน นับแตวันที่เกษียณอายุ  โดยตองยินยอมนำเงินชดเชยการเลิกจางที่ไดรับจากหนวยงานตนสังกัดมาชำระ

หนี้คงเหลือใหเสร็จสิ้น 

1.3 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู ครั้งท่ี 26/2563 วันที่ 16 มีนาคม 2564  เห็นชอบให 

สมาชิกท่ีเขาโครงการผอนผันการชำระหนี้ฯ สามารถพักชำระหนี้โดยมีระยะเวลาการพักชำระหนี้เมื่อรวมกับ

จำนวนงวดผอนชำระคงเหลือตองไมเกิน 6 เดือนนับแตวันที่เกษียณอายุ  เนื่องจากการแกไขในประเด็นใน ขอ 

1.2 ควรมีผลตอสมาชิกผูท่ีเขาโครงการผอนผันการชำระหนี้ฯ ในคราวนี้ดวยเชนกัน จึงเสนอคณะอนุกรรมการ

อำนวยการฯ เปนผูพิจารณาในเบื้องตน 

       1.4 มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 23/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2564 ได

พิจารณาแลวเห็นควรใหคงหลักเกณฑโครงการผอนผันการชำระหนี้ฯ ไวเชนเดิม ดวยเหตุผลดงันี้ 

(1) สหกรณฯ ไดประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขโครงการผอนผันชำระหนี้ฯ ไปแลว  

กอนท่ีระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงนิกูสามัญ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564  มีผลบังคับใช  หากมี

การแกไขอาจสงผลกระทบตอสมาชิกผูที่ไดรบัการอนุมัติพักชำระหนี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในประกาศ 

       (2) มีสมาชิกกวา 200 ราย ท่ีไดรับอนุมัติพักชำระหนี้ โดยยินยอมปฏิบัติตามประกาศ

ของสหกรณฯ หากมีการแกไขอาจทำใหเกิดความเหลื่อมล้ำระหวางสมาชิกได 

       (3) สมาชิกที่ไมสามารถพักชำระหนี้ไดถึง 6 เดือนนั้น สวนมากแลวจะเปนสมาชิกท่ีเคย

ไดรบัการพักชำระหน้ีฯ แลวในครั้งที่ผานมา ซึ่งถือไดวาไดรับการเยียวยาบรรเทาความเดือดรอนไปแลว 
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 2. ขอมูล 

  คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที่ 27/2563 (พิเศษ) วันที่ 5 เมษายน 2564  ได

พิจารณาถึงเหตุผลการคงหลักเกณฑโครงการผอนผันการชำระหนี้ฯ ของคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ แลว 

เสนอเห็นควรใหขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาดังน้ี 

(1) เนื่องจากสหกรณฯ มีการแกไขระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ แกไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ภายหลังประกาศหลักเกณฑโครงการผอนผันการชำระหนี้ฯ โดยมีการขยายระยะเวลาการ

ผอนชำระออกไปอีกไมเกิน 12 เดือนนับแตวันท่ีเกษียณอายุ การแกไขประเด็นดังกลาวยอมทำใหสมาชิกทุกคน

ไดสิทธิในการขยายระยะเวลาการผอนชำระไดดวยเชนเดยีวกัน 

(2) กรณีที่อาจสงผลตอสมาชิกที่ยินยอมปฏิบัติตามประกาศของสหกรณฯ กวา 200 ราย นั้น 

เพื่อใหเปนการลดความเหลื่อมล้ำที่อาจเกิดขึ้น คณะอนุกรรมการเงินกูเห็นควรแกไขปญหาดังกลาว โดยให

สมาชิกที่ไดรับการอนุมัติพักชำระหนี้ไปแลว สามารถมีหนังสือมายังสหกรณฯ เพ่ือขอใชสิทธิเพ่ิมเติมได 

          (3) ขอมูล ณ วันท่ี 5 เมษายน 2564 มีสมาชิกยื่นคำขอพักชำระหนี้ แตไมสามารถพักชำระ

หนี้ไดเนื่องจากขอจำกัดที่ระยะเวลาการพักชำระหนี้ เมื่อรวมกับจำนวนงวดผอนชำระคงเหลือตองไมเกินวันที่

สมาชิกเกษียณอายุ จำนวน 440 ราย เปนเงินตนพักชำระหนี้จำนวน 66 ลานบาทโดยประมาณ 
 

 3. ขอพิจารณา 

  คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที่ 27/2563 (พิเศษ) วันที่ 5 เมษายน 2564  

ประกอบขอมูลเพ่ิมเติมดังกลาวขางตน จึงเสนอเห็นควรใหสมาชิกที่เขาโครงการผอนผันการชำระหนี้ฯ 

สามารถพักชำระหนี้โดยมีระยะเวลาการพักชำระหนี้เมื่อรวมกับจำนวนงวดผอนชำระคงเหลือตองไมเกิน 6 

เดือนนับแตวันที่ เกษียณอายุ  ในการนี้ จะตองแกไขประกาศ สอ.กฟภ. ฉบับดังกลาว  ในเบื้องตน

คณะอนุกรรมการเงินกู ไดจัดทำรางแกไขประกาศ สอ.กฟภ. เรื่อง  โครงการผอนผันการชำระหนี้โดยการพัก

ชำระหนี้เงินตนสำหรับสมาชิกที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) มา

พรอมดวยแลว  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมมีติ ดังน้ี   

 1. เห็นชอบใหสมาชิกท่ีเขาโครงการผอนผันการชำระหนี้ฯ สามารถพักชำระหน้ีโดยมีระยะเวลาการ

พักชำระหนี้เมื่อรวมกับจำนวนงวดผอนชำระคงเหลือตองไมเกิน 6 เดือนนับแตวันที่เกษียณอายุ 

 2. ขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอพักชำระหนี้ โดยสมาชิกสามารถยื่นคำขอพักชำระหน้ีไดถึงวันที่   

31 พฤษภาคม 2564   

 3. ใหฝายจัดการติดตามและรายงานผลการพักชำระหนี้ในไตรมาสที่ 2/2564 และครั้งตอไปให

รายงานทุก 6 เดือน  

ทั้งนี้ ใหฝายจัดการจัดทำประกาศเพ่ือใหสมาชิกทราบโดยเร็ว 
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เรื่องที่  3.10 ขออนุมัติหลักการจางพิมพหนังสือวาระการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำป 2564 

  โดยวิธีพิเศษ  

เลขานุการ รายงานขออนุมัติหลักการจางพิมพหนังสือวาระการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำป 

2564  โดยวิธีพิเศษ มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เรื่องเดิม 

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ การประชุมครั้งท่ี 20/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 อนุมัติจัด

จาง บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จำกัด เปนผูจัดพิมพหนังสือเพ่ือใชในการประชุมใหญสามัญ

ประจำป  2563 ของ สอ.กฟภ. ตามเงื่อนไขของสัญญาจางจัดพิมพหนังสือเลขที่  001/2564 ในราคา 

417,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ 

และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว และกำหนดการจายเงินเมื่อผูรับจางไดสงมอบงานทั้งหมดแลวเสร็จเรียบรอย

ตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุไดตรวจรับเรียบรอยแลว 

2. ขอมูล 

2.1 ตามมติคณะกรรมการดำเนนิการ ไดพิจารณาจากสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด 19 แลว       

และแยกการจัดประชุมใหญประจำปออกเปน การประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ในวันท่ี 5 มีนาคม 2564 และ

ประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำป 2564 พรอมการเลือกตั้งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

2.2 บริษัทฯ ไดดำเนินการจัดพิมพระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 และจัดสง 

ใหแก สอ.กฟภ. ครบถวนตามจำนวนและเงื่อนไขการจัดจางที่กำหนดแลว เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2564 ซึ่งในระเบียบ

วาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 พิจารณาเฉพาะวาระที่จำเปน เชน การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป การ

อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำป 2564 คงเหลือการจัดพิมพรายงานกิจการประจำปอยูระหวางการสงของ 

2.3 ในสวนของระเบียบวาระอ่ืนๆ ที่ตองนำเสนอที่ประชุม เชน การขออนุมัติวงเงินกูยืมและค้ำประกัน  

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับจะดำเนินการในการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ี 1/2564 พรอมการเลือกตั้งในวันที่ 7 

พฤษภาคม 2564 ทำใหตองจัดพิมพหนังสือวาระการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำป 2564 จำนวน 9,500 เลม 

พรอมจัดสงใหสมาชิกอีกครั้ง 

แตเนื่องจากการพิจารณารางแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเสร็จเรียบรอย ในการประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการครั้งที่ 27/2563 เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ฝายจัดการไดประสานแลวไมมีโรงพิมพใดสามารถจัดพิมพ

หนงัสือวาระการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1/2564 แลวเสร็จทันกำหนดใชงาน มีเพียงบริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด

พับลิสชิ่ง จำกัด ผูรับจางจัดพิมพหนังสือวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ตามขอ 1 รับดำเนินการ

ให รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบ  

3. ขอพิจารณา 

ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหการจัดการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำป 2564  

สามารถดำเนินอยางไมหยุดชะงัก ประกอบกับไมมีโรงพิมพใดสนใจเสนอราคา จึงเห็นควรขออนุมัติหลักการจัด

จาง บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จำกัด เปนผูจัดพิมพหนังสือเพ่ือใชในการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ี 

1 ประจำป 2564 ของ สอ.กฟภ. โดยวิธีพิเศษดังนี้ 

3.1 ระเบียบวาระการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำป 2564 ขนาด 7.25 x 10.25 นิ้ว  

                     จำนวน 9,500 เลม ในราคาเลมละ 14.50 บาท เปนเงนิ 137,750.00 บาท 
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3.2 คาซอง คาดำเนินการจัดสงไปรษณีย(ไมรวมคาแสตมป) จำนวน 8,600 ซอง ราคาซองละ     

3 บาท เปนเงิน 25,800.00 บาท 

3.3 รวมจัดจาง 2 รายการ เปนเงิน 163,550.00 บาท ซึ่งเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว 

ตามใบเสนอราคาเลขที่ 2201 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564  
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีลดราคาการจัดพิมพหนังสือวาระการประชุมใหญฯ จากเดิม 163,550 บาท ลง

เหลือ 160,000 บาท 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการใหบริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง จำกัด เปนผูจัดพิมพหนังสือวาระ

การประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำป 2564 โดยวิธีพิเศษ ในวงเงิน 160,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจางเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่  4.1 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 ตอบเรื่องหารือคำจำกัดความ 

คำวา “รัฐวิสาหกิจ” กรณีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่องสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ตอบ

เรื่องหารือคำจำกัดความคำวา “รัฐวิสาหกิจ” กรณีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 24 ครั้งท่ี 25/2563 มีมติใหหารือนายทะเบียนสหกรณ ผานสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร

พ้ืนที่ 2 วา หากสหกรณฯ จะลงทุนซื้อหุนสามัญ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติสหกรณ 

มาตรา 62 (3) โดยถือวาธนาคารกรุงไทยฯ ยังคงเปนรัฐวิสาหกิจตามการวินิจฉัยของสำนักงานบริหารหนี้

สาธารณะ จะไดหรือไม อยางไร ดังความละเอียดแจงแลว นั้น 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ขอเรียนวา ขอหารือของสหกรณฯ ใน

ประเด็นดังกลาว กรมสงเสริมสหกรณไดเคยสรุปไวแลวในหนังสือที่ กษ 1106/121 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 

2564  ความวา “หุนสามัญธนาคารกรุงไทยที่สหกรณ (กองทุนสวนบุคคล) ซื้อกอนคำวินิจฉัยของสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาใหถือวาเปนการซื้อหุนสามัญที่ชอบดวยกฎหมาย และสหกรณยังคงถือไวหรือขายได

ตามความเหมาะสม แตหากนำเงินไปลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญของธนาคารกรุงไทย หลังจากวันที่สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยวาธนาคารกรุงไทยไมเปนรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิธี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหถือวาการลงทุนน้ันไมเปนไปตามมาตรา 62 (3) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 

2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม เน่ืองจากคำวา “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา 62 (3) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 

2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม หมายความถึง 1) องคการของรัฐบาล ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของ

รัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดตั้งกิจการนั้น หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ และ 2) บริษัท

จำกัดหรือบรษิัทมหาชนจำกัด ที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยูดวยเกินวารอยละหาสิบ เทานั้น” 
    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

  

มติที่ประชุม รับทราบสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ตอบเรื่องหารือคำจำกัดความ  

คำวา “รัฐวิสาหกิจ” กรณีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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เรื่องที่  4.2 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ตอบเรื่องหารือการลงทุนในบริษัทลูก 

ของรัฐวิสาหกิจ 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ตอบเรื่อง

หารือการลงทุนในบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดแจงวาตามที่บริษัท ปตท.

น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจไดใหสิทธิ์แกผูลงทุนในหุนสามัญบริษัท 

ปตท. จำกัด (PTT) สามารถใชสิทธิ์ในการจองซื้อหุน IPO ได ตามหนังสือเชิญชวนหลังการกระจายหุนแลว 

บริษัท ปตท. จำกัด จะยังถือหุนในบริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) รอยละ 75 ซึ่งตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 กำหนดใหสหกรณ

สามารถลงทุนในหลักทรัพยของรัฐบาลหรอืรัฐวิสาหกิจ ตามมตรา 62 (3) ได สหกรณฯ เปนสหกรณที่ลงทุนใน

หุนของบริษัท ปตท. จำกัด (PTT) และไดสิทธ์ิในการลงทุนในหุน IPO บริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก 

จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินของสหกรณฯ ไดมีมติขอหารือวา 

สหกรณฯ สามารถลงทุนในบริษัทลูกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจไดหรือไม อยางไร  

ดังความละเอียดแจงแลว นั้น 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ขอเรียนวา ขอหารือของสหกรณฯ ใน

ประเด็นดังกลาว กรมสงเสริมสหกรณไดเคยสรุปไวแลวในหนังสือที่ กษ 1115/1963 ลงวันที่ 23 มีนาคม 

2564  ความวา “หากสหกรณประสงคลงทุนตามมาตรา 62 (3) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 คำวา 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความถึง 1) องคการของรัฐบาล ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล กิจการ

ของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดต้ังกิจการนั้น หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ และ 2) บริษัทจำกัดหรือ

บริษัทมหาชนจำกัด ที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยูดวยเกินวารอยละหาสิบ เทานั้น ซึ่งตรงตามคำนิยามคำวา 

“รัฐวิสาหกิจ” แหงพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ดังนั้น 

สหกรณจึงไมสามารถลงทุนได” 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

  

มติที่ประชุม รับทราบสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ตอบเรื่องหารือการลงทุนใน

บริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ 
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เรื่องที่  4.3 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเขารับการฝกอบรม หลักสูตร  

“การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผูจัดการสหกรณ” 

รุนท่ี 13 

เลขานุการ รายงานชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเขารับการฝกอบรม  

หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรบักรรมการดำเนินการ และผูจัดการสหกรณ” รุนที่ 13   

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร 

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผูจัดการสหกรณ” รุนที่ 13 ระหวางวันท่ี 

20 - 23 และ 26 – 28 เมษายน 2564 ณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารสหกรณมีความรูความเขาใจในดานการเงิน การบัญชี การ

บริหารจัดการสหกรณ สามารถนำความรูไปประยุกตใชบริหารและกำกับดูแลสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถประยุกตธรรมาภิบาล และศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารจัดการสหกรณไดอยาง

มีประสิทธิภาพ กรรมการและผูจัดการสหกรณสูการเปนมืออาชีพ  
 

  จึงขอเชิญกรรมการและผูจัดการเขารวมอบรมหลักสูตรดังกลาว  โดยมีคาใชจายในการ

ลงทะเบียนทานละ 9,000 บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

เลขานุการ ไดแจงเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา ฝายจัดการไดประสานไปยังชุมนุมสหกรณฯ แลว ปรากฎวา

การอบรมในหลักสูตรดังกลาว มีผูเขารับการอบรมเต็มจำนวนท่ีรับสมัครแลว 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และใหฝายจัดการติดตามการจัดอบรมหลักสูตรดังกลาวในรุนตอไป เพื่อดำเนินการ

จองเขารวมการอบรม  

 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เรื่องที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 29/2563   

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 24  ครั้งที่ 29/2563 ในวันอังคารที่  

27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.  ท้ังนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและ

สถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 29/2563   
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เรื่องที่ 5.2 กำหนดวันประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 
 

ฝายจัดการ ตามที่สหกรณฯ กำหนดจัดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 ในวันศุกรท่ี 7 

พฤษภาคม 2564  โดยมีระเบียบวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ     

แตดวยสถานการณโควิด-19 ที่ระบาดในระลอกใหม สงผลใหในกรุงเทพมหานคร จัดเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 

อาจทำใหสงผลกระทบตอการจัดการประชุมวิสามัญฯ ได  
 

ทั้งนี้จากการสอบถามไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. กลาง) ไดรับแจงวา 

ขณะนี้ ยังไมมีสหกรณออมทรัพยใดที่การประกาศยกเลิกการเลือกตั้งฯ ในชวงเดือนพฤษภาคม 2564  แตมี

หลายสหกรณไดเปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดการเลือกตั้ง เชน จัดการเลือกตั้งโดยแบงหนวยเลือกตั้ง

ออกเปนหลายหนวย  เปลี่ยนสถานที่ในการจัดโดยใชสถานท่ีมีลักษณะเปดโลง มีพ้ืนท่ีขนาดใหญ เพ่ือลดความ

แออัดของสมาชิกที่มาเลือกตั้ง  

  ในการนี้ ฝายจัดการจึงขอหารือกำหนดวันประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำป 2564 ยังคง

เปนวันศุกรท่ี 7 พฤษภาคม 2564 อยูหรือไม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบจัดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 ในวันศุกรท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

เชนเดิมและใหฝายจัดการประสานงานกับฝายประชาสัมพันธคณะกรรมการเลือกตั้ง เพ่ือประกาศเสียงตาม

สายขอความรวมมือสมาชิกโดยเฉพาะสังกัดสำนักงานใหญ ใหมีการใชสิทธิเลือกตั้งตามชวงเวลาของแตละ   

สายงาน เพ่ือลดความแออัด 

 

ปดประชุมเวลา 14.15 น. 

 

           รอยโท                                         ประธานในท่ีประชุม 

         (สุพจน  ใชบางยาง) 

                กรรมการดำเนินการ 

 

 

 

        ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                      (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

               กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 

                                                                                                        


