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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งที่ 34/2563 วันพุธท่ี 30 มิถุนายน 2564 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 1  อาคาร 3 เวลา 09.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

4. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ  

5. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

6. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

7. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

8. นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

2. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

3. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

4. นายพรศักดิ์      จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

5. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

6. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

7. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

 
 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบบกิจการ 

 

เปดประชุมเวลา 09.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ แจงที่ประชุมทราบถึงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครา (Covid-19) 

ในขณะน้ีไดเริ่มรุนแรงขึ้น อาจทำใหกรรมการตองทำหนาที่กรรมการรักษาการตอโดยยังไมรูกำหนดเวลา 

ในขณะที่กรุงเทพมหานครยังไมมีการผอนปรนใดๆ แตกลับมีมาตรการที่เขมงวดยิ่งขึ้น การกระจายวัคซีนไม

เปนไปตามแผนที่กำหนด ฉะนั้นทุกคนตองดูแลตนเอง ครอบครัว ผูใตบังคบับัญชา 

  การใหบริการของฝายจัดการ อาจตองเนนการใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสใหมาก

ยิ่งขึ้น การประชาสัมพันธในขณะนี้ถือเปนเรื่องสำคัญ ควรประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบวาจะสามารถติดตอ

กับสหกรณฯ หรือทำธุรกรรมกับสหกรณฯ ผานชองทางใดไดบาง ผูเกษียนตองทำอยางไร เพื่อสรางความเขาใจ

ใหแกสมาชิก  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งท่ี 33/2563 

วันท่ี 9 มิถุนายน 2564   
 

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 33/2563 

วันที่  9 มิถุนายน 2564  นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 33/2563  วันที่ 9 มิถุนายน 2564   
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ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกจิการ 
 

เรื่องที่  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา       

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
 

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ไดมีมติเลือกตั้ง

ผูตรวจสอบกิจการ โดยรับรองใหนายชูชีพ สอาดเอ่ียม และนางจินตนา  นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรบัปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 2564 นั้น   

คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณระหวางวันที่ 21-24 มิถุนายน 2564 แลว    

จึงขอสรปุผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้   
 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1 เพ่ือใหทราบวา สหกรณมีวิธีปฏิบัติดานการควบคุมหลักประกันการใหเงินกูแกสมาชิก เปนไปตาม

ระเบียบ ประกาศ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กำหนด 

          1.2  เพ่ือใหทราบวาสหกรณ มีการดำเนินการติดตามทวงถามเพ่ือแกไข กรณีสมาชิกผูกูหลักประกัน

บกพรอง ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณกำหนด 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ     

2.1 ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันเงินกูพิเศษ และเงินกูสามัญ ขอมูล ณ มิถุนายน 

2564   

2.2 ตรวจสอบดานการจัดการกรณีพบหลักประกันเงนิกูสามัญบกพรอง 
 

3. ผลการตรวจสอบ  

 3.1 จากการสุมตรวจสอบหลักประกันเงินกูพิเศษประเภทตางๆ ตั้งแตป 2548-2564 จำนวน 45 ราย 

จากทั้งหมด 259 ราย ไถถอนแลวจำนวน 121 ราย คงเหลือ 138 ราย ท่ียังมีหนี้คางชำระ โดยใชโฉนดที่ดิน

เปนหลักประกันเงินกู นั้น จากการตรวจสอบพบวา สหกรณมีการจัดทำทะเบียนคุมเรียบรอยเปนปจจุบัน      

มีโฉนดฉบับจริงทุกรายและมีรายการจดจำนอง โดยสหกรณเปนผูถือกรรมสิทธิ์ ตามจำนวนเงินกูที่ไดรับ   

พรอมทั้งจัดเก็บในที่มั่นคงปลอดภัย และอยูในความดูแลของผูจัดการสหกรณ  

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   

 เงินกูพิเศษ เปนเงินกูระยะยาวที่นายทะเบียนสหกรณกำหนดใหใชอสังหาริมทรัพย หรือทุนเรือนหุน

มาเปนหลักประกันในการใหเงินกู ซึ่งเงินกูประเภทนี้ มียอดลูกหน้ีเพียง 1,856 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

8.67 ของเงินกูสามัญ ซึ่งสวนใหญเปนการขอกูเพื่อซื้อบานพรอมที่ดินมากที่สุด  ทั้งนี้ หากสหกรณมีการ

สงเสริมหรือจัดทำโครงการเงินกูพิเศษในกลุมสมาชิกที่มีอายุนอยใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง โดยพิจารณา

ปรับปรุงหลักเกณฑตางๆใหสมาชิกมีโอกาสไดรับเงินกูประเภทนี้มากข้ึน ก็จะเปนประโยชนแกสมาชิก  

เนื่องจากสมาชิกที่มีอายุนอยสามารถผอนชำระหนี้ไดงวดยาว อัตราผอนไมสูงมาก และยังไดรับสิทธิยกเวนคา

จดจำนองกับสำนักงานที่ดินอีกดวย  ซึ่งการพิจารณาจัดทำโครงการ อาจนำหลักเกณฑการใหสินเชื่อจาก

ธนาคารพาณิชย หรือสหกรณอื่นๆ มาเปรียบเทียบและประกอบการพิจารณา ก็จะเปนการเพ่ิมชองทางในการ

สรางรายไดใหกับสหกรณ และเปนประโยชนแกสมาชิกมากที่สุด 
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3.2 จากการตรวจสอบรายการหลักประกันเงินกูสามัญบกพรอง ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564 

พบวาสหกรณมีจำนวนสมาชิกที่ขอกูสามัญ และมีหลักประกันบกพรองจำนวน 47 ราย ซึ่งเกิดจากสมาชิกผูค้ำ

ประกันเสียชีวิต และผูกูยังไมสามารถจัดหาสมาชิกผูค้ำประกันรายอื่นมาทดแทนได ดังนี้ 
 

ปที่ผูค้ำประกันเสียชีวิต จำนวนผูค้ำประกัน 

ท่ีเสียชีวิต 

มีผูค้ำประกัน 1ราย

(สมาชิกที่เสียชีวิต) 

มีผูประกันอ่ืนรวมกับ

สมาชิกที่เสียชีวิต 

ป 2561 2  ราย 1 1 

ป 2562 10  ราย 1 9 

ป 2563 20  ราย 9 11 

ป 2564 15  ราย 1 14 
 

          ขอสังเกต/เสนอแนะ  

 จากผลการตรวจสอบรายงานและสุมขอมูลในระบบโปรแกรมงานสหกรณ พบวามีสมาชิกผูค้ำประกัน

เงินกูสามัญที่เสียชีวิตเกินกวา 60 วัน เปนเหตุใหผูกูเงินกูสามัญ มีหลักประกันบกพรอง มีจำนวน 44 ราย     

ซึ่งตามระเบียบสหกรณ วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ.2559 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 ขอ 34      

“มีการกำหนดใหผูกูจะตองจัดการหรือแกไขหลักประกันบกพรองภายในเวลาที่สหกรณกำหนด แตไมเกิน    

60 วัน ซึ่งหากสมาชิกผูกูไมดำเนินการตามขอกำหนดน้ี สหกรณจะพิจารณาเรียกคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยกับผู

กูในทันที หากผูกูไมสามารถชำระหนี้ไดทั้งหมด สหกรณอาจจะใหผูกูขาดสมาชิกภาพตามขอบังคบั”   

ในทางปฏิบัติ สหกรณยังไมไดดำเนินการใหผูกูเรงจัดหาผูค้ำประกันรายใหมมาทดแทน เพียงแต     

ไดอายัดเงินคาหุนหลังหักชำระหนี้ เงนิสวัสดิการชวยเหลือ เงินปนผลเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนใด จากผูค้ำประกัน 

ที่เสียชีวิต ที่มีอยูในสหกรณไวเปนหลักประกัน จนกวาผูกูจะหาผูค้ำประกันรายอ่ืนมาทดแทน จึงจะจายเงินคืน

ดังกลาวใหกับทายาทผูรับประโยชน โดยสหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินที่ถูกอายัดไว  ในอัตราเงินฝากออมทรัพย 

ตามระเบียบวาดวยเงินอ่ืนใดที่สหกรณกำหนด ซึ่งแนวทางปฏิบัตินี้ ไมเปนไปตามขอกำหนดเก่ียวกับการ

ควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู จึงเห็นควรใหสหกรณเรงดำเนินการตรวจสอบ และทวงถามการ

จัดหาผูค้ำประกันมาทดแทนสมาชิกที่เสียชีวิต เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการเรียกเก็บหนี้จากสมาชิกตอไป   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา    
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2564  และมอบหมายใหฝายจัดการตรวจสอบรายการหลักประกัน

เงินกูบกพรองตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ และใหรายงานคณะกรรมการดำเนินการ

ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 

เรื่องที่  4.1 รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใชทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการ นำเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใชทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน 

พ.ศ. 2564  มีรายละเอียด ดังน้ี 

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่  27/2563  วันท่ี 31 มีนาคม 2565          

ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง จัดทำระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใชทุน

เพื่อจัดตั้งสำนักงาน เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับของสหกรณฯ นั้น 

          ในเบ้ืองตนคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาจัดทำรางระเบียบ 

สอ.กฟภ. วาดวยการใชทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนกังานการไฟฟาสวนภูมิภาค  จำกัด วาดวย 

การใชทุนเพ่ือจัดตั้งสำนกังาน พ.ศ. 2564” 

ขอ 2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคบัถัดจากวันที่ประกาศ เปนตนไป 

 ขอ 3.  ในระเบียบนี้ 

“เงินทนุ”       หมายถึง  เงินทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน 

  “สหกรณ”             หมายถึง  สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

“คณะกรรมการ”       หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงาน      

                     การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 

                                       พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

“ผูจัดการ”       หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

           สวนภูมิภาค จำกัด 

“เจาหนาที่”       หมายถึง  เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

           สวนภูมิภาค จำกัด 

“การใชเงนิทุน”        หมายถึง  การนำเอาเงนิทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน มาใชในการ  

                                       พัฒนาสหกรณตามวัตถุประสงคแหงระเบียบนี้ 

         “ทรัพยสินถาวร”       หมายถึง  ทรัพยสินอันมีลักษณะคงทนที่ใชในการดำเนินกิจการ  

             และใชไดนานกวาหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ 

                                       ตามปกติ ซึ่งมิไดมีไวเพื่อขาย 

“อาคาร”       หมายถึง  สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรอืใชสอยได รวม 

        ตลอดถึงสิ่งกอสรางอ่ืนซึ่งสรางขึ้นเพ่ือประโยชนใชสอย   

        สำหรับอาคารนั้น ๆ และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบ 

        ของตัวอาคาร 

  “ปรับปรุง”      หมายถึง  การแกไข การกระทำ และหรอืการดำเนินการอ่ืนใด  

       เพื่อใหสิ่งกอสรางซึ่งไดกอสรางไวแลวคงสภาพเดิม หรือให 

       มีสภาพที่ดียิ่งข้ึน  
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“ตอเติม” หมายถึง  การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ลดหรือขยาย ซึ่ง   

                                 ลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน เน้ือที่ของ 

                          โครงสรางหรือสวนตาง ๆ ของสิ่งกอสราง ซึ่งไดกอสรางไว 

                                 แลวใหผิดไปจากเดิม 

ขอ 4.  ที่มาของเงินทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน  

(1) เงินที่สหกรณจัดสรรจากกำไรสุทธิในท่ีประชุมใหญ ตามขอบังคบั 

(2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินชวยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ไดรับจากบุคคล องคการ หรือ

สถาบัน ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเงินทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน 

 ขอ 5.  การใชเงนิทุนเพื่อจัดใหมีสำนักงาน ใหจายตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) เพื่อจัดซื้อที่ดินพรอมอาคาร 

(2) เพื่อจัดซื้อหองชุดในอาคารชุด 

(3) เพื่อจัดทำสัญญาโอนสิทธิการใหเชาตามสัญญาเชา (เซง/รับชวงสิทธิ) 

(4) เพื่อจัดซื้อที่ดิน เพื่อใหเปนท่ีกอสรางอาคารสำนักงานสหกรณ 

(5) เพื่อใชในการกอสรางอาคาร  

(6) ปรับปรุง ตอเติมอาคารสำนักงาน และใหหมายรวมถึงการตอเติมอาคารสถานท่ีของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคท่ีใหใชเปนที่ตั้งสำนักงาน ท่ีมีวงเงินมากกวา 2,000,000 บาทขึ้นไป 

(7) เพื่อจัดใหมีทรัพยสินถาวรในการดำเนินกิจการสหกรณในการดังกลาวขางตน 

 ขอ 6.  คณะกรรมการเปนผูมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใชเงินทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงานตามวัตถุประสงค 

ขอ 5.  โดยใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการที่เขาประชุม 

 ขอ 7.  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการใชเงินทุนแลว ใหผูจัดการหรือเจาหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย

จากผูจัดการเบิกจายได 

 ขอ 8.  การจายเงิน การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน การบัญชี การตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  วาดวยการรับ-จายและเก็บรักษาเงิน 

 ขอ 9.  กรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือ

เปนท่ีสุด 

 ขอ 10.  ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใชทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ. 2564 ตามที่

คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงเสนอ และใหกำหนดเปนระเบียบข้ึนถือใชตอไป 
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เรื่องที่  4.2 รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใชทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการ  นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใชทุนเพ่ือการศึษาอบรม

ทางสหกรณ พ.ศ. 2564  มีรายละเอียด ดังนี้ 

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่  27/2563  วันท่ี 31 มีนาคม 2564          

ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง จัดทำระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใชทุน

เพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับของสหกรณฯ นั้น 

          ในเบ้ืองตนคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาจัดทำรางระเบียบ 

สอ.กฟภ. วาดวยการใชทุนเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  จำกัด  วาดวย 

การใชทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ พ.ศ. 2564” 

ขอ 2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคบัถัดจากวันที่ประกาศ เปนตนไป 

 ขอ 3.  ในระเบียบนี้ 

“เงินทุน”        หมายถึง  เงินทุนเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ 

“สมาชิก”       หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

          สวนภูมิภาค จำกัด 

  “สหกรณ”             หมายถึง  สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

“คณะกรรมการ”       หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงาน      

                     การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 

                                       พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

          “ผูจัดการ”             หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

            สวนภูมิภาค จำกัด 

“เจาหนาที่”       หมายถึง  เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

           สวนภูมิภาค จำกัด 

“บุคลากร”       หมายถึง  กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการและเจาหนาที่ 

        ของสหกรณ 

ขอ 4.  ที่มาของเงินทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ 

(1) เงินที่สหกรณจัดสรรจากกำไรสุทธิในท่ีประชุมใหญ ตามขอบังคบั 

(2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินชวยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ไดรับจากบุคคล องคการ หรือ

สถาบัน ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเงินทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ 

 ขอ 5.  การใชเงนิทุนใหจายตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการใหการศึกษาอบรม 

(2) เพื่อจัดซื้อหนังสือ เอกสารทางวิชาการเก่ียวกับสหกรณ 

(3) เพื่อเปนทุนการศึกษา อบรมแกสมาชิก และบุคลากรของสหกรณ 
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(4) เพื่อใชจายในการศึกษา อบรม การวิจัยคนควา การทัศนศึกษาและดูงาน และการจัด

กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดใหสำเร็จตามวัตถุประสงคของการให

การศึกษาอบรมทางสหกรณ 

(5) คาใชจายอื่นเพ่ือการศึกษาหรือการวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินงานของสหกรณ

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  

 ขอ 6.  ผูมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใชเงินทุนตามวัตถุประสงค ขอ 5. ดังนี้ 

(1) ประธานกรรมการ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติครั้งละไมเกิน 100,000 บาท 

(2) คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติในวงเงินที่เกินกวา 100,000 บาท 

ขอ 7. เมื่อผูมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใชเงินทุนแลว ใหผูจัดการหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก

ผูจัดการเบิกจายได 

ขอ 8. การศึกษาอบรมทางสหกรณ ท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการประจำป โดยไดรับการอนุมัติ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณในการดำเนินการจากที่ประชุมใหญสามัญประจำปแลว ใหสามารถดำเนินการได

โดยไมตองนำความในขอ 6 มาบังคับใช  

 ขอ 9. การจายเงิน การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน การบัญชี การตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวยการรับ-จายและเก็บรักษาเงิน 

 ขอ 10.   กรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและให

ถือเปนท่ีสุด 

 ขอ 11.  ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใชทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ พ.ศ. 2564 

ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงเสนอ และใหกำหนดเปนระเบียบขึ้นถือใชตอไป 
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เรื่องที่  4.3 การดำเนินการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการ 

ถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ และการยื่นอุทธรณของสมาชิก 

กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การดำเนินการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย

ขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ และการย่ืนอุทธรณ    

ของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการที่อางถึง ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการอำนวยการและ

บริหารความเสี่ยง แกไขขอบังคับ และ/หรอืจัดทำระเบียบของสหกรณฯ ใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียน

สหกรณวาดวยข้ันตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ และการ

ยื่นอุทธรณของสมาชิก กรณคีณะกรรมการดำเนินการสหกรณมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ นั้น 

 ในเบื้องตนฝายจัดการ ไดสรุปประเด็นอันเปนสาระสำคัญของระเบียบนายทะเบียนสหกรณฯ เพื่อใช

ประกอบการพิจารณาดำเนินการแกไขขอบังคับ และ/หรือจัดทำระเบียบที่เก่ียวของตอไป ดังนี้ 

1. กรณีสหกรณใด ท่ีไดกำหนด แนวทางเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการ 

ตามที่ระเบียบนายทะเบียนกำหนดไวในขอบังคับแลว ใหถือปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการตามท่ีกำหนด           

ในขอบังคับ 

2. กรณีสหกรณใด ไมไดกำหนด แนวทางเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการ 

ตามที่ระเบียบนายทะเบียนกำหนด ใหรับบทบัญญัติท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคำแนะนำ 

คำสั่ง และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณเพ่ือใชเปนสวนหน่ึงแหงขอบังคับดวย 
 

ในสวนของสหกรณฯ ไดมีการกำหนดเก่ียวกับประเด็นดังกลาวไวในขอบังคับของสหกรณฯ แลว

บางสวน ดังนี้ 

1. ขอบังคับ ขอ 43. การใหออกจากสหกรณ  กำหนดใหสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสทิธิยื่น 

อุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบการ    

ใหออก คำวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญใหเปนท่ีสุด 

2. ขอบังคับ ขอ 106. ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกำหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติ 

ที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคำสั่ง ระเบียบปฏิบัติ หรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ   

กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย” 
 

สำหรับแนวทางเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการฯ ตามที่ระเบียบนาย

ทะเบียนกำหนดไมไดมีกำหนดไวในขอบังคับของสหกรณฯ แตอยางใด  

จากรายละเอียดดังกลาวขางตน เมื่อพิจารณาแลว สหกรณฯ จะตองดำเนินการแกไขขอบังคับขอ 43.   

ใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนดเพียงขอเดียว สำหรับขอ 106. ไมตองดำเนินการแกไข

เนื่องจาก  มีการกำหนดการรับบทบัญญัติฯ ไวแลวในขอบังคับของสหกรณฯ และไมตองจัดทำระเบียบใด ๆ 

เนื่องจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณฯ ใหกำหนดแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอนคณะ

กรรมการฯ ไวในขอบังคับ 
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ในการนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงไดจัดทำรางแกไขขอบังคับ 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 43. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปน้ีแทน 

“ขอ  43.  การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี้ 

(1) ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดสงรวมถึงหกงวด ท้ังนี้ โดยมิไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ  

(2) นำเงนิกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

(3) ไมจัดการแก ไขหลักประกันสำหรับเงินกูที่ เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด

สงเงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 

(5) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อจะกอ

ความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกู หรือผูคำ้ประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน

ตอสหกรณอยูแลว 

(6) จงใจฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ หรือมีพฤติการณใดๆ อันเปนเหตุให

เห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต หรือแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณไมวาดวยประการใดๆ 

 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณา ปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกลาวขางตนนี้และ     

ไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยูในที่

ประชุมแลวก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือ         

ซึ่งมีรายละเอียดอันแสดงไดวาตนถูกใหพนจากสมาชิกภาพโดยไมเปนธรรมอยางไร และขอเท็จจริงในเรื่องนั้น 

มีอยางไรตอผูตรวจสอบกิจการภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจากสหกรณ คำวินิจฉัยของที่ประชุม

ใหญใหเปนท่ีสิ้นสุด 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

พ.ศ. 2563 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ขอ 43. การใหออกจากสหกรณ ตามที่คณะอนุกรรมการ

อำนวยการและบริหารความเสี่ยงเสนอ และใหบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมเพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ

พิจารณาตอไป 
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เรื่องที่  4.4 การจดัทำแผนปฏิบัติการประจำป 2565 
 
เลขานุการ นำเสนอรายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          ตามคำสั่ง สอ.กฟภ. ที่ 07/2563 สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

อำนวยการและบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ “ขอ 2 กำหนดรางกรอบนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรของสหกรณ รางแผนกลยุทธ รางแผนปฎิบัติประจำป เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการ

ดำเนินการ”เพื่อใหการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรประจำป 2565 เปนไปดวยความเรียบรอย 

และมีประสิทธิภาพ ในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ครั้งท่ี 27/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 

2564 เห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณากำหนดตารางเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำป 2565  และพิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำรางแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

ดังน้ี 

 คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการประจำป 2565  จำนวน 5 ดาน ประกอบดวย  

1. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ   (ยุทธศาสตรดานสรางองคกรสูความมั่นคงและย่ังยืน) 

 กรรมการดำเนินการ  1. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  ประธานกรรมการ 

  2. นายชาติชาย  ภุมรินทร กรรมการ 

  3. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช กรรมการ 

  4. นายกนก  เกิดวัฒนา กรรมการ 

ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

                2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล กรรมการ 

      3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย กรรมการและเลขานุการ 
 
2. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ   (ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ) 

         กรรมการดำเนินการ 1. นายจรรยา  วัฒนกุล  ประธานกรรมการ 

2  นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการ 

3. นายธนชัย  รอยศร ี  กรรมการ 

4. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี  กรรมการ 

  ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย กรรมการ 

   3. นางสาวธันยพร เฮาเลิศ  กรรมการและเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานการบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงิน) 

      กรรมการดำเนินการ 1. นายปยพจน  รุธิรโก  ประธานกรรมการ 

2. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ กรรมการ 

3. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล กรรมการ 

4. นายกนก  เกิดวัฒนา กรรมการ 
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     ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล      กรรมการ 

3. นางสาวศจี  ปาณะลักษณ กรรมการและเลขานุการ 
 

4. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ  (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

       กรรมการดำเนินการ 1. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร ประธานกรรมการ 

2. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ กรรมการ 

3. นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการ 

4. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช กรรมการ 

      ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล กรรมการ 

3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย กรรมการ 

4. นางสาวอุไร  คชรินทร     กรรมการและเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ   (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเครือขายสหกรณ 

      สังคมและสิ่งแวดลอม) 

       กรรมการดำเนินการ 1. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน ประธานกรรมการ 

    2. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล กรรมการ 

3. นายธนชัย  รอยศร ี  กรรมการ 

4. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห กรรมการ 

      ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล      กรรมการ 

3. นางสาวนันทนา สายัญแกว กรรมการและเลขานุการ 

อำนาจหนาที ่

1. ทบทวนและประเมินผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 

2. พิจารณาจัดทำรางแผนปฏิบัติการประจำป 2565 ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2564-2566) เสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการ 

3. เขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการอำนวยการในการพิจารณารวบรวมรางแผนปฏิบัติการ

ประจำป 2565 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ท่ีประชุม      เห็นชอบตารางเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2565 และอนุมัติแตงตั้ ง

คณะกรรมการพิจารณาจัดทำรางแผนปฏิบัติการประจำป 2565 ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการและ

บริหารความเสี่ยงเสนอ 
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เรื่องที่  4.5 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาย ร. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในขอมูลเครดิตบูโร) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ร. สมาชิกเลขท่ี................ ตำแหนง นักระบบงานคอมพิวเตอร  สังกัด 

กฟข. ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,980,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือ นำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูใน

ขอมูลเครดติบูโร  ดังนี้   

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)       จำนวนเงิน      160,295.00  บาท   

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงิน       39,258.00  บาท   

          รวม                                    199,553.00  บาท 

และชำระหนี้เงนิกูสามัญทั่วไป เปนเงนิ 1,583,183.83  บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร  จึงขอ

ความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตาม

จำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 19,330 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  

โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  13,039.93 บาท เปนจำนวน 10,009.93  บาทตอเดือน  

          แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด 

(มหาชน) เปนเงิน 443,143.89 บาท  (อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม) ผอนชำระดวยตนเอง 

เดือนละ 5,000 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,009.93 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการ

ชำระหนี้ เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ นาย ร.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุ- 

กรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกู

สามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหน้ีดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ร. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,980,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.6 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาย น. 

 (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

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

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย  ดังนี้   

(1) บ.อิออนธนสินทรัพย จำกัด  4 บัญชี   จำนวนเงิน     177,589.00  บาท   

(2) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด 2 บัญชี  จำนวนเงิน       73,250.00  บาท   

(3) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 2 บัญชี   จำนวนเงนิ       68,818.19  บาท   

(4) บ.อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)                      จำนวนเงิน     150,000.00  บาท   

(5) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี          จำนวนเงิน     190,031.00  บาท   

(6) บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด                      จำนวนเงนิ      45,209.00   บาท   

(7) ธ.ไทยพาณิชย จำกัด  (มหาชน)                 จำนวนเงิน      44,339.00   บาท   

(8) บ.โลตัสส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด              จำนวนเงิน      30,175.00   บาท   

(9) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)               จำนวนเงิน     148,945.00  บาท   

(10) ธนาคารออมสิน                                  จำนวนเงนิ     200,000.00  บาท  

                       รวม                             1,128,356.19  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่ มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน และเงินกูสามัญท่ัวไป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

1,297,641.98 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ

ทั่วไปเพ่ือชำระหน้ีดังกลาวขางตน ท้ังน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระรายเดือน 32,590 บาทตอเดือน  เปนระยะเวลา 97 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม  16,012.02 บาท เปนจำนวน 15,272.02  บาทตอเดือน  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ี ธกส. จำนวน 2 บัญชี 

เปนเงิน 632,337.78 บาท ,  ธ.กสิกรไทย จำนวน 2 บัญชี เปนเงิน 1,213,212 บาท , บริษัท บัตรกรุงศรี

อยุธยา จำกัด เปนเงิน 7,617 บาท  และ ธ.กรุงไทย เปนเงิน 400,626 บาท  รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 

2,253,792.78 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 12,358.85 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือ

สุทธิเปนเงิน 15,272.02 บาท และมีรายไดเสริมจากการปลูกปาลมน้ำมัน จำนวน 5 ไร เฉลี่ยเดือนละ     

6,300 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ นาย น.  ไมอยูในอำนาจการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและ

เงื่อนไขการใหเงนิกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1) อนุ มัติ ให  นาย น .  กู สามัญทั่ ว ไป เปนจำนวน เงิน  2 ,500,000 บาท ตามที่

คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ  

2) เปลี่ยนแปลงการจัดทำดราฟทเพ่ือชำระหนี้ธนาคารออมสิน (รายการที่ 10) จำนวน

เงนิ 200,000 บาท เปนการจัดทำดราฟทใหแก นาย น. เน่ืองจากสมาชิกไดนำเงินไป

ชำระหนีเ้รียบรอยแลว  

3) ใหสหกรณฯ ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ (รายการที่ 1-9)   

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.7 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นางสาว ข. (ไมเกิน 2.5 

ลานบาท และปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
  

เลขานุการ         ดวยสมาชิกราย น.ส. ข. สมาชิกเลขที่..............ตำแหนง พนักงานบัญชี สังกัด กฟจ............... 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย และผิดนัดชำระหนี้ สอ.กฟภ.  มีดังนี้   

(1) บ.ฮอนดา ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด        จำนวนเงิน       250,000.00  บาท   

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   2 บัญชี     จำนวนเงนิ         87,000.00  บาท  

           (3) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ชำระดอกเบี้ย)   จำนวนเงิน         59,400.00  บาท   

        รวม                  396,400.00  บาท 

 และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน, เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญทั่วไป  

เปนเงิน 1,584,026.91 บาท  รวมเปนเงินท้ังสิ้น  1,730,254.64 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้  จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวน

เงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 32,590 บาทตอเดือน  เปนระยะเวลา 97 งวด  โดยจะมี

เงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  ติดลบ 11,136.25  บาท เปนจำนวน 15,139.61 บาทตอเดือน  
 

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวไมไดเปนสมาชิก กสช. และมีภาระ

หนี้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 713,093 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 9,900 บาท  ในขณะที่

มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 15,139.61 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงิน

สามัญทั่วไปของ นางสาว ข. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญท่ัวไป เพื่อนำเงินกูท่ีไดรับเปนไป

ชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ให  นางสาว ข. กูสามัญ ท่ัวไปเปนจำนวน เงิน  2,500,000 บาท ตามที่

คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจาย

เปนดราฟท  ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.8 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาย ช. (เกิน 2.5 ลาน

บาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย ราย นาย ช. สมาชิกเลขที่..............ตำแหนง ผูชวยหัวหนาแผนก สังกัด กฟจ

................ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ท่ีอยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย  ดังนี้   

(1) บ.อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)                    จำนวนเงนิ       33,634.00  บาท   

(2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)             จำนวนเงิน      150,271.00  บาท   

(3) ธ.อาคารสงเคราะห                              จำนวนเงิน       53,221.16  บาท  

                        รวม                        237,126.16  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน, เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญทั่วไป    

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,360,303.65 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงนิกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 29,280 บาทตอเดือน  เปนระยะเวลา 144 งวด  โดยจะมีเงิน

ไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  10,763.23 บาท เปนจำนวน 11,453.23  บาทตอเดือน  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ บริษัท มันนิกซ จำกัด  

เปนเงิน 3,003 บาท และ ธ.อาคารสงเคราะห เปนเงิน 1,310,472.65 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,313,475.65 

บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 5,150 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 

11,453.23 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ช. ไมอยูในอำนาจ

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑ

และเงื่อนไขการใหเงนิกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

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

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอด

ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.9  พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีรายนาย บ. 

            (เกิน 2.5 ลานบาท และชำระหนี้สำนักงานบังคับคดี) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย บ. สมาชิกเลขท่ี.............ตำแหนง พนักงานชาง สังกัด กฟข. ขอกูสามัญ

ทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงนิกูท่ีไดรับไปชำระหนี้ใหแกสำนักงานบังคับคดี และ

ชำระหนี้อื่น ดังน้ี   

(1) ธนาคารอาคารสงเคราะห (ชำระดอกเบี้ยพักชำระหนี้) จำนวนเงิน 28,783.89  บาท 

 (2) บรษิัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน     88,720.25  บาท  

(3) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี   จำนวนเงนิ      205,917.44  บาท 

       รวม                     จำนวนเงิน      323,421.58  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนจำนวน

เงินทั้งสิ้น 2,490,826.12 บาท เน่ืองจากมีภาระหนี้ที่ตองนำสงสำนักงานบังคับคดี และหนี้ยอดคางชำระเกิน   

90 วัน  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน  ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติ

เงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 29,280 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 

144 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 10,129.18 บาท เปนจำนวน 18,714.18  บาทตอเดือน  
 

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้  บริษัท ไอรา แอนด ไอ

ฟุล จำกัด  เปนจำนวนเงิน 18,231 บาท  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปนจำนวนเงิน 49,063 บาท 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงนิ 703,405 บาท และธนาคารอาคารสงเคราะห เปนจำนวนเงิน 

808,072.89 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,578,771.89 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 14,111 บาท 

ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 18,714.18 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหน้ี  สำหรับ

คาใชจายในการดำรงชีพสมาชิกจะมีรายไดในสวนของภรรยาจากการขายอาหารใน   ตลาดนัด เฉลี่ยรายไดตอ

เดือนหลังหักคาใชจายแลวประมาณ 6,000 บาท/เดอืน 
 

เนื่องจากคำขอกูเงนิสามัญทั่วไปของ นาย บ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณา 

ของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเง่ือนไข

การใหเงินกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับเปนไปชำระหน้ีดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุ มั ติ ให  น าย  บ .  กู ส ามัญ ทั่ ว ไป เป น จ ำน วน เงิน  3 ,000 ,000  บ าท  ตาม ท่ี

คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี และสถาบัน

การเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหน้ีจากสถาบันการเงินมา

ประกอบ           
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เรื่องที่  4.10 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาง พ. 

(เกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นางสาว พ. สมาชิกเลขที่..............ตำแหนง หัวหนาแผนก สังกัด กฟอ...........

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูระหวางชำระ

หนี้สินเชื่อปดบัญชี และชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  ดังนี้   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3 บัญชี   จำนวนเงนิ   119,075.15  บาท   

(2) บรษิัท โลตัสส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด     จำนวนเงิน     49,000.00  บาท   

(3) บรษิัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน     65,000.00  บาท   

 (4) บรษิัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด  จำนวนเงนิ     28,570.00  บาท 

       รวม                   จำนวนเงนิ    261,645.15  บาท 

และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูสามัญทั่วไป และเงินกูสามัญเพ่ือซื้อทรัพยสิน รวมเปน

จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,588,242.85 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูระหวางชำระหน้ีสินเชื่อปดบัญชี  และที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หาก

สมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 29,280 บาทตอ

เดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  7,648.83 บาท เปนจำนวน 

18,268.83  บาทตอเดือน  
 

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด 

(มหาชน)   เปนจำนวนเงิน 71,861 บาท ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 618 บาท ในขณะที่มีเงินไดจาก 

กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 18,268.83 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้ เน่ืองจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ 

นาง พ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ

พิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเง่ือนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาว

ขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง พ. กูสามญัทั่วไปเปนจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับบริษัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด และสถาบันการเงิน

ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.11 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาง ร. (ไมเกิน 2.5 ลาน

บาท และปดหนี้ท่ีอยูในเครดิตบูโร) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาง ร. สมาชิกเลขที่.............ตำแหนง พนักงานบัญชี  สังกัด กฟส................ 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,856,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ที่ปรากฎในเครดิตบูโร 

และชำระหน้ีอื่น ดังนี้   

(1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3 บัญชี  จำนวนเงิน 232,890.00  บาท 

 (2) บรษิัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด  จำนวนเงนิ  87,920.00  บาท 

       รวม                     จำนวนเงิน       320,810.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  และเงินกูสามัญ รวมเปนจำนวนเงิน

ทั้งสิ้น 1,085,047.59 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน  ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวน

เงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 53,760 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 38 งวด  โดยจะมี

เงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 11,638.59 บาท เปนจำนวน 10,008.59 บาทตอเดือน  
 

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้  ธนาคารออมสิน (สินเชื่อ

บุคคล) เปนจำนวนเงิน 1,104,853.00 บาท โดยหักจากสลิปเงินเดือน 6,810 บาท/เดือน  ธนาคารออมสิน 

(สินเชื่อที่อยูอาศัย) เปนจำนวนเงนิ 1,225,020.56 บาท (เงินตน 899,091.95 บาท ดอกเบ้ียตามคำพิพากษา 

325,928.61 บาท) โดยนำสงดวยตนเอง 7,500 บาท/เดือน (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ 

จำกัด แนบ)  ในขณะที่มีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,008.59 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  

สำหรับคาใชจายในการดำรงชีพสมาชิกจะมีเงินไดจากคาลวงเวลาเฉลี่ย 3,400 บาท/เดือน  รายไดจากการ

จำหนายนกค็อกคาเทล ประมาณ 5,000 บาท/เดือน และเงินไดรายเดือนในสวนของสามีท่ีปฏิบัติงานใน

องคการบริหารสวนตำบลบอโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12,980 บาท/เดือน รายไดจาก

บุตรท่ีทำงานสงของกับบริษัท ลาซาดา เอ็กซเพลส จำกัด รายไดโดยประมาณ 15,000 บาท/เดือน 
 

          เน่ื องจากคำขอกู เงิน สามัญ ทั่ ว ไปของ นาง ร. ไม อยู ในอำนาจการพิจารณ าของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

เงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ร. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,856,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับบริษัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด และสถาบันการเงิน

ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.12 เปลี่ยนแปลงสาขาในการใชบริการวงเงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน (PN)  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  ปจจุบันไดใชบริการวงเงินกู

ตั๋วสัญญาใชเงนิ (PN) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาพันธุทิพย พลาซา งามวงศวาน  มาโดย

ตลอดนั้น  

          ฝายจัดการไดประสานงานเจาหนาที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ (RM) ฝายธุรกิจสหกรณและองคกร

ของธนาคารในการขอเปลี่ยนสาขารับบริการจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาพันธุทิพย 

พลาซา งามวงศวาน  มารับบริการจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการไฟฟาสวนภูมิภาค        

เพื่ อความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการวงเงินกูตั๋ วสัญญาใช เงิน (PN)   ซึ่ งจากการประสานงาน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไมขัดของ  โดยเงื่อนไขในการใชบริการทั้งหมดคงเปนไปตามเดิม ที่ประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ครั้งท่ี 34/2563 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564  มีมติเห็นชอบ

เปลี่ยนแปลงสาขาในการใชบริการวงเงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนสาขา

การไฟฟาสวนภูมิภาค  
 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนสาขาในการใชบริการวงเงนิกูตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จากสำนักงานพันธุ ทิพย  พลาซา งามวงศวาน เปนสาขาการไฟฟา          

สวนภูมิภาค 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาในการใชบริการวงเงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) จากสำนักงานพันธุทิพย พลาซา งามวงศวาน เปนสาขาการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามที่

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงนิเสนอ 
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เรื่องที่  4.13 ขออนุมัติปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารธนชาต จำกัด 

(มหาชน) สาขานนทบุรี 
 

เลขานุการ ตามท่ี สอ.กฟภ. เปดบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาค จำกัด”  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                     

สาขาลาดพราว 71 เพ่ือทำธุรกรรมทางดานการเงนิกับสมาชิกสหกรณ ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

ลำดับ ธนาคาร ประเภทบัญชี     เลขที่บัญชี 

1 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ออมทรัพย 074-2-01939-9 

2 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กระแสรายวัน bill Payment 074-3-00075-9 

3 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ออมทรัพย 179-2-11003-1 

4 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กระแสรายวัน bill Payment 179-1-01407-7 

5 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กระแสรายวัน  179-1-01401-0 
 

 จากการรวมกิจการระหวาง ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

โดยภายหลังการรวมกิจการจะใหบริการภายใต ช่ือ “ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)” 

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินเห็นวาไมมีความจำเปนตองมีบัญชีในธนาคารเดียวกันหลาย

บัญชี จีงเห็นควรปดบัญชีที่มีการทำธุรกรรมทางดานการเงินนอยที่สุด คือบัญชีที่เปดไวกับธนาคารธนชาต 

จำกั ด  (มห าชน ) ที่ เป ด ไวท ำธุ รกรรมทางด าน ระบบ Bill Payment เพี ยงอย างเดี ยว  ที่ ป ระชุ ม

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินครั้งที่ 34/2563 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564  มีมติเห็นชอบ

ใหปดบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี บัญชีออมทรัพย เลขที่ 074-2-01939-9 

และบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 074-3-00075-9 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติปดบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี บัญชีออมทรัพย 

เลขที่ 074-2-01939-9 และบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 074-3-00075-9 ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผน

บริหารการเงนิเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

เรื่องที่  4.14 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการ เนื่องจาก มีสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติเงินกู ผิดเง่ือนไขการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู จำนวน  

2 ราย ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดมีหนังสือติดตามทวงถาม และประสานงานไปยังหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูค้ำประกัน

แลว แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. นาย พ. สมาชิกเลขที่................ สังกัด กฟย...... ไดกูเงินสามัญทั่วไป ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแต

เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 161,950 บาท กูเงินพิเศษเอทีเอ็ม    ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู 

ตั้งแตเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 19,650 บาท และเงินกูฉุกเฉินชำระเบี้ยประกัน ซึ่งขาด

สงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2564  จำนวน 4,530 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น  

186,130 บาท 

2. นาย ภ. สมาชิกเลขที่............. สังกัด กฟอ.............ไดกูเงินสามัญทั่วไป ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู 

ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 42,720 บาท 

 ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหน้ีดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ      

ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด สง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ” 
  
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผล

ทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) เพ่ือ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติใหนาย พ. สมาชิกเลขท่ี..........และนาย ภ. สมาชิกเลขที่.........  ออกจากสหกรณตาม

ขอบังคับขอ 43(4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41(6) และใหฝายจัดการนำคาหุน

สะสมมาหักชำระหนี้ และดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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เรื่องที่  4.15 ขออนุมัติใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ไดกำหนดระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ                  

พ.ศ. 2559 และกำหนดหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวย การติดตามหนี้  การสืบทรัพยและการจายเงิน            

ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน และผลกระทบของผูค้ำประกันท่ีตองรับภาระ

หนี้แทนผูกู นั้น  

  ขณะนี้ มีสมาชิกผูกูที่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดสงเงินงวดชำระหนี้เปนเวลา 2 งวด

ติดตอกัน จำนวน 1 ราย มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

ชื่อ – นามสกุล ผูกู เลขที่สมาชิก สังกัด สาเหตุการขาดจากสมาชิกภาพ รอยละ 70 (บาท) รอยละ 30 (บาท) 

นาง พ. ................... สำนักงานใหญ สอ.กฟภ.ใหขาดจากสมาชิกภาพ 246,210.72 105,518.88 
 

 เนื่องจากนาง พ. ถูกศาลลมละลายกลางมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด สหกรณฯ จึงไมสามารถฟองรอง

ดำเนินคดีในทางแพงกับนาง พ. ได เนื่องจากเปนกรณีการฟองรองหลังจากผูกูถูกพิพากษาใหเปนบุคคล

ลมละลายแลว ดังนั้น สหกรณฯ จึงฟองรองดำเนินคดีตามกฎหมายกับผูค้ำประกันคือนาง ก. ตามสัญญาเงินกู

สามัญอเนกประสงคเลขท่ีสัญญา สอ58003704 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โดยศาลมีคำพิพากษาใหจำเลย

ชำระหนี้ตามฟอง รวมท้ังพิพากษาใหจำเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนสหกรณฯ โดยสหกรณฯ ไดสำรองจายไป

กอนแลว เปนเงินจำนวน 14,717 บาท  

  กรณีคาฤชาธรรมเนียมที่ผูค้ำประกันตองใชแทน สอ.กฟภ. จะเรียกคืนจากผูค้ำประกัน ดวยวิธีการรับ

ชำระเปนเงินสด โดยชำระ ณ ที่ทำการ สอ.กฟภ. หรือโอนผานบัญชีธนาคาร หรือรับชำระดวยวิธีการหักจาก

เงินปนผลและเฉลี่ยคืน จนกวาจะครบถวน 

 ในการน้ี สมาชิกผูกูไมไดย่ืนอุทธรณตอศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแตอยางใด ผูค้ำ

ประกันของสมาชิกผูกูจึงไดยื่นคำรองขอใชเงินทุนชวยเหลือฯ ตอ สอ.กฟภ. โดยคิดเปนรอยละ 70 ของมูลหนี้

คงเหลือสุทธิ และยินยอมรับชำระหนี้ในฐานะผูค้ำประกันอีกรอยละ 30 ของมูลหนี้คงเหลือสุทธิโดยผอนชำระ

เปนรายเดือนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ สอ.กฟภ. ทุกประการ 

 ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ไดตรวจสอบแลว การใชเงินทุนชวยเหลือฯ ดังกลาว เปนไปอยางถูกตอง

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ พ.ศ. 2559 และหลักเกณฑ สอ.กฟภ.     

วาดวย การติดตามหนี้ การสืบทรัพย และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันท่ีกำหนด ฝายจัดการจึงเสนอ  

ตอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติใชเงินทุนชวยเหลือฯ ตอไป  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติใหใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันรายนาง พ. (ผูกู) ในอัตรารอยละ 70 คิดเปน

จำนวนเงิน 246,210.72 บาท และผูค้ำประกันรับผิดชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน 105,518.88 

บาท  

2. อนุมัติใหสหกรณฯ สำรองจายคาใชจายในการดำเนินคดี  เปนจำนวนเงิน 14,717 บาท  

โดยใหเรียกคืนจากผูค้ำประกันดวยวิธีการรับชำระเปนเงินสด โดยชำระ ณ ที่ทำการสหกรณฯ หรือโอนผาน

บัญชีธนาคาร หรือรับชำระดวยวิธีการหักจากเงนิปนผลและเฉลี่ยคืน จนกวาจะครบถวนตามที่ฝายจัดการเสนอ 
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เรื่องที่  4.16 ขออนุมัติปดบริการรับชำระเงิน Bill Payment (Service Code : PEACOOP) ของ  

          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 

เลขานุการ นำเสนอการขออนุมัติปดบริการรับชำระเงิน Bill Payment (Service Code : PEACOOP) 

ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เรื่องเดิม 

ตามที่ สอ.กฟภ. ไดเปดบัญชีกระแสรายวันเลขที่  917-3-000770 กับ บมจ.ธ.กรุงเทพ สาขา        

ถนนงามวงศวาน เพื่อเปนชองทางการใหบริการรับชำระเงิน สำหรับการเปดบัญชีใหม, ฝากเงินเขาบัญชี,     

ซื้อหุน, ชำระหนี้เงินกู และรับเงินคาสมัครสมาชิกสมทบ โดยชำระผาน application และผานเคานเตอร

ธนาคาร ดวยแบบฟอรม Bill Payment นั้น 
 

ขอมูล 

จากการเปดใหบริการดังกลาวผาน บมจ.ธ.กรุงเทพ ดวยระบบการรับชำระเงิน Bill Payment         

ปรากฏวามีบุคคลภายนอกไดทำรายการโอนเงินชำระคาไฟฟาเขามาจำนวนหลายรายการ โดยเขาใจวาเปน

บัญชีที่สามารถชำระคาไฟฟาใหแก กฟภ.ได ซึ่งในป 2560 สอ.กฟภ. ไดประสานกับ บมจ.ธ.กรุงเทพ ใหทำ

การล็อก Reference ที่ 1 สำหรับการชำระเงิน โดยใหเปลี่ยนตัวเลขเปน 6 หลัก และใสขอความหลังชื่อ

สหกรณออมทรัพยพนักงาน กฟภ. โดยระบุวา “ไมสามารถชำระคาไฟฟาได” เพ่ือปองกันการชำระผิด แตจาก

การตรวจสอบในแตละเดือนยังมีรายการชำระผิด ตามขอมูลดังนี้ 

1. สมาชิกใชบรกิารระบบ Bill Payment ตอเดือนประมาณ 40 ราย 

2. บุคคลภายนอกโอนชำระเงินคาไฟฟาใหแก กฟภ. เฉลี่ยตอเดือนประมาณ 43 ราย 

- เดือนมีนาคม 2564  จำนวน 38 ราย 

- เดือนเมษายน 2564  จำนวน 49 ราย 

- เดือนพฤษภาคม 2564  จำนวน 43 ราย 

ขอพิจารณา 

เพื่อปองกันความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นเปนประจำทุกเดือน และลดปริมาณงานที่ไมกอใหเกิดประโยชน 

ตอสหกรณฯ ฝายจัดการจึงเห็นควรปดบริการรับชำระเงินดวยระบบ Bill Payment  (Service Code : 

PEACOOP) ผาน บมจ.ธ.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขท่ี 917-3-000770   
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหคงการใหบริการชำระเงิน Bill Payment (Service Code : PEACOOP) ของ  

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไวเชนเดิม และใหฝายจัดการประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไข

ประเด็นปญหาดังกลาว 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  5.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 
 

เลขานุการฯ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภู มิภาค จำกัด ไดดำเนินการจัดทำ

แผนปฏิบัติงานประจำป 2564 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณฯ ใหมีทิศทางที่ชัดเจน 

สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได อีกทั้งเพื่อใหการประเมนิผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงไดกำหนดยุทธศาสตรในการบรหิารจัดการสหกรณไว 5 ดาน ซึ่งมีแผนงานจำนวน 19 แผนงาน 37 โครงการ 

งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2564 เปนจำนวน

เงิน 15,851,000 บาท และคำสั่ งที่  สอ.กฟภ. 07/2563 ลงวัน ท่ี 13 มีนาคม 2563  เรื่อง แตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง โดยมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการติดตาม

ประเมินผลและรายงานตามแผนปฎิบัติการประจำป นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือทราบ (ตามขอ 8) 

นั้น 

          ดังนั้น เพื่อใหแผนปฏิบัติการประจำป 2564 บรรลุตามเปาหมายที่กำหนดและเปนไปตาม

คำสั่งที่อางถึง ฝายจัดการจึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 (เดือนมกราคม – 

พฤษภาคม) ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ทราบ  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 

 
 

  

 

เรื่องที่  5.2 รายงานการฝากเงินประจำกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 
 

เลขานุการฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 32/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564                 

มีมติเห็นชอบใหลงทุนกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ประเภทเงินฝากประจำ 60 เดือน 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.40 ตอป ฉบับละ 50,000,000.00 บาท จำนวน 10 ฉบับ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

500,000,000.00 บาท (หารอยลานบาทถวน) 

          ขณะนี้  สหกรณ ออมทรัพยพนั กงานการไฟฟ าส วนภู มิภ าค จำกั ด ไดฝากเงิน กับ                                      

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด เรียบรอยแลว ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   ใบรับเงิน

ฝากประจำเลขที่  001500/2564 - เลขที่  001509/2564  ฉบับละ 50,000,000.00 บาท เปนเงิน 

500,000,000.00 บาท ไดรับดอกเบ้ียทุกเดือน ซึ่งเงินฝากประจำครบกำหนดในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2569  
 

          จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานรายงานการฝากเงินประจำกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 
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เรื่องที่  5.3 ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 
 

เลขานุการฯ ตามที่ฝายจัดการไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จาย ในระหวางป 2564 ในชวง

เดือนพฤษภาคม 25654 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 171.279 ลานบาท และมีตนทุนเงินทุนประจำเดือน

พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 

  1. ตนทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.53 เปนผลใหมีตนทุนเงินทุน    

รอยละ 4.002 

  2. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจาย (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผลใหมี

ตนทุนเงนิทุนรอยละ 2.943 

  3. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผลใหมี

ตนทุนเงนิทุนรอยละ 1.573 

  คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงนิในการประชุมครั้งที่ 34/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 

2564 ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงนิทุน 
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เรื่องที่  5.4 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือนพฤษภาคม  

                    2564 
 

เลขานุการฯ ตามคำสั่ง ที่อางถึง ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจ  อนุมัติเงินกูสามัญ โดยมติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการเงินกูครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องที่ 3.1  ไดมอบหมายใหประธาน

อนุกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการ หรือเลขานุการอนุกรรมการ คนใดคนหนึ่งเปนผูอนุมัติเงนิกูสามัญ  

และ ใหผูจัดการมีอำนาจในการอนมุตัิเงนิกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 
  

 ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงนิกูพิเศษ   และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน

พฤษภาคม 2564   ซ่ึงไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,223 ราย  เปนจำนวนเงิน 1,029,685,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดังน้ี    
   

อนุมัติ ประเภทเงินกู 

จำนวนที่ไดรับการ

อนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการ

และคณะอนุกรรมการ

เงนิกู 

 

เงนิกูสามัญทั่วไป 600 925,565,000 

เงนิกูสามัญเพ่ือผูประสบภัย   

เงนิกูสามัญเพ่ือการศกึษา 2 239,000 

เงนิกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห     2        2,033,000 

เงนิกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายเดอืน) 17 17,840,000 

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 29 24,323,000 

ฝายจัดการ 
เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 362 20,165,000 

เงนิกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 211 39,520,000 

รวม 1,223 1,029,685,000 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน

  พฤษภาคม 2564 
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เรื่องที่  5.5 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

พฤษภาคม 2564 
 

เลขานุการฯ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติ

สมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก 

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดังน้ี 

 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,281 1,804 35,085 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 37  1 38 

                   รวมสมาชิก 33,318 1,805 35,123 

หัก สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 34  4  38 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 14 - 14 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก - - - 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 10 - 10 

รวม 72 2 74 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,260 1,801 35,061 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

พฤษภาคม 2564 
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เรื่องที่  5.6 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 
 

เลขานุการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-31 พฤษภาคม 

2564 ดังนี้ 

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

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

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

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 

 

 

 

เรื่องที่  5.7 รายงานการใชเงินงบประมาณ 
 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดอืน พฤษภาคม  2564 ดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณที่

ไดรับอนุมัต ิ

จายจริง มีนาคม

2564 
คงเหลือ 

หมวดที่ 1 คาตอบแทน 36,451,000.00 16,071,587.65 20,379,412.35 

หมวดที่ 2 คาใชจาย 27,742,000.00 3,067,722.95 24,674,277.05 

หมวดที่ 3 คาใชจายตามแผนงาน/

โครงการ 
15,851,000.00 0.00 15,851,000.00 

 หมวดที่ 4 ครุภัณฑขออนมุัติป 2564 309,000.00 34,133.00 274,867.00 

หมวดที่ 5 งบสำรองกรณีจำเปนเรงดวน 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

รวม 81,353,000.00 19,173,443.60 62,179,556.40 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณประจำเดือน พฤษภาคม  2564 
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เรื่องที่  5.8 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือน พฤษภาคม 2564 ดังน้ี 

 

รายการ จํานวนราย จํานวนหุน (เพ่ิม/ลด) จํานวนเงิน (เพ่ิม/ลด)

เพ่ิมคาหุน 183 95,665 956,650.00

ลดคาหุน 93 (60,858) (608,580.00)

งดสงคาหุน 5 (18,450) (184,500.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 723 1,703,626                17,036,260.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 251 1,658,492                16,584,920.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 1 100                        1,000.00

รวม 1,256 3,378,575                33,785,750.00                  

ทุนเรือนหุนยกมา เมษายน 2564 21,744,107,120.00

สมาชิกซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 82,096,360.00

สมาชิกซ้ือหุนพิเศษ 33,622,180.00 115,718,540.00

หัก หุนจายคืน 9,924,163.33

      หุนชําระหน้ี 13,155,333.99

     หุนคางจาย 2,079,852.68

      ยกเลิกใบเสร็จซ้ือหุน 6,000.00 25,165,350.00

ทุนเรือนหุนทั้งส้ิน เดือนพฤษภาคม 2564 21,834,660,310.00

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน งวดเดือนพฤษภาคม  2564 และใหฝาย

จัดการปรับปรุงรูปแบบรายงานใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
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เรื่องที่  5.9 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาชิก, 

ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดังนี ้
1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชกิ 

- เสียชีวิต        20 ราย    เปนเงนิ        955,000.00  บาท 

- ภัยพิบัต ิ        2 ราย    เปนเงิน           8,000.00  บาท 

- อัคคภีัย         1 ราย    เปนเงนิ          20,000.00  บาท 

- โคโรนา         1   ราย    เปนเงิน        100,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส        4 ราย    เปนเงนิ        (35,000.00)  บาท 

รวม                 28 ราย    เปนเงิน     1,048,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก          20 ราย  ไดรบัเงินรายละ 50,000.00  บาท เปนเงนิ        1,000,000.00 บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม       23 ราย  ไดรับเงินรายละ  500.00  บาท เปนเงิน            11,500.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน      1 ราย    เปนเงิน          978,447.01 บาท 

- รับเงนิจากสมาชิกคืนเขากองทุน      เปนเงิน          (64,618.00) บาท 

รวม          เปนเงิน        913,829.01 บาท 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน     1 ราย    เปนเงนิ           5,000.00  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       10,500,000.00       1,000,000.00       50,000.00        5,000,000.00               - 

หัก  จายเดือน พฤษภาคม  2564  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              12,381,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก             3,700,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  41,000.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 7,278,464.14 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                         5,000.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน           10,697,578.78    11,000,000.00      544,000.00       39,930,841.96        806,500.00 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
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เรื่องที่  5.10 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก 
 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันที่  1 มีนาคม 2564 ถึง  

วันที ่31 พฤษภาคม 2564  ตามรายละเอียด  ดังน้ี  

 
ประเภท  จำนวน        จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    
(ราย)             (บาท)         (บาท) 

        

         เงินกูสามัญ       

 
- สามัญท่ัวไป (สท.) 591  909,250,000.00 311,982,041.56 

 - สามัญเพื่อการศึกษา (สศ.) 2  239,000.00 239,000.00 

 - สามัญเพื่อผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

         เงินกูพิเศษ       

 
- พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.) 1  630,000.00 630,000.00 

 - พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) -  - - 

 - พิเศษสำหรบัสมาชิกพนสภาพ 35  32,913,000.00 17,618,053.21 

   (พด.,พท.)      

 
- พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.) -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.) 294  58,650,000.00 44,864,658.63 

         เงินกูฉุกเฉิน   
390  21,745,000.00 17,352,140.28 

  
รวมทั้งสิ้น 1,313   1,023,427,000.00 392,685,893.68 

        
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
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เรื่องที่  5.11 ผลการติดตามหนี้ 

เลขานุการ   สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และมีภาระหนี้สิน

คางชำระประจำเดือน พฤษภาคม 2564 สรุปไดดังนี้ 
 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ท่ีเกิดขึ้น รับชำระหนี้ คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 
7 7,044,233.78 2 1,587,618.61               1 

       31,997.98 

         ( บางสวน )  
9 8,599,854.41 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
8 7,906,548.36 1 921,420.17         - 

1,298.59 

  ( บางสวน )  
9 8,826,669.94 

 โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 8 11,523,969.86 -          -   1 1,192,845.36                     7 10,331,124.50 

ลูกหนี้พนสภาพ 
4 4,672,456.60 - - -                    -   4 4,672,456.60  ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
- - 4 6,631,075.66 3 4,740,593.56  1 1,890,482.10 

(เสียชีวิต) 

รวม 27 31,147,208.60 7 9,140,114.44 4      5,966,735.49  30 34,320,587.55 
 
 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 31 พฤษภาคม  64 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.06  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.14  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.12  % 
 

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามหนี้ประจำเดอืนพฤษภาคม 2564 
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เรื่องที่  5.12 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 
 

เลขานุการ ขอเสนอผลการติดตามการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดอืนพฤษภาคม 2564 

สรุปไดดังนี้ 
 

 

  
  

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ 31 พฤษภาคม 2564 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2564  เปนเงิน  42,209,306.10 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2563   เปนเงิน   5,000,000.00  บาท 

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน             7,278,464.14  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน    เปนเงิน            39,930,841.96  บาท 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือนพฤษภาคม 

2564 

 

 

  

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดอืนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดข้ึน คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน กองทุนฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 2,179,292.50 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 2 2,179,292.50 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
4 2,561,877.63 - - - 1,298.59 4 2,560,579.04 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
- - 1 346,041.25 1 346,041.25 - - 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 2 2,080,221.53 - - - - 2 2,080,221.53 

รวม 8 6,821,391.66 1 346,041.25 1 347,339.84 8 6,820,093.07 



36 

 

เรื่องที่  5.13 รายงานการนำเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินรอจายคืน และเงินรอตรวจสอบที่เกิน 10 ป 

  โอนเขาบัญชีทุนสำรอง  

เลขานุการ  ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เมื่อวันศุกรที่ 5 มีนาคม 2564 ระเบียบวาระท่ี 4 

เรื่องที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติโอนเงินปนผล, เงินเฉลี่ยคืน, เงินรอจายคืน และเงินรอตรวจสอบที่เกิน 10 ป เขา

เปนทุนสำรอง ไดอนุมัติใหสหกรณฯ โอนเงินปนผล, เงินเฉลี่ยคืน, เงินรอจายคืน และเงินรอตรวจสอบที่มียอด

คาง ตั้งแตป พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ. 2553 จำนวน 51 รายการ เปนเงนิ 462,594.97 บาท เขาบัญชีทุนสำรองของ

สหกรณฯ โดยใหสหกรณฯ ทำประกาศแจงสมาชิกตรวจสอบ เพ่ือขอรับเงินคืนภายใน 3 เดือน หากเกิน

กำหนดแลว ใหสหกรณฯ นำเงินคางบัญชีโอนเขาบัญชีทุนสำรองตอไป น้ัน 

          สหกรณฯ ไดประกาศใหสมาชิกตรวจสอบเงินคางบัญชี เพื่อขอรับเงินคืนจากสหกรณฯ ตั้งแต

วันที่  5 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ปรากฏวา มีสมาชิกมาติดตอขอรับเงินคืนจำนวน         

1 รายการ เปนเงนิ 9,344.39 บาท คงเหลือที่ไมมาติดตอจำนวน 50 รายการ เปนเงนิ 453,250.58 บาท   

           ฝายจัดการจึงดำเนินการโอนเงินปนผล, เงินเฉลี่ยคืน, เงินรอจายคืน และเงนิรอตรวจสอบท่ี

เกิน 10 ป จำนวน 50 รายการ จำนวนเงิน 453,250.58 บาท เขาบัญชีทุนสำรองของสหกรณฯ ในวันที่ 6 

มิถุนายน 2564 เรียบรอยแลว  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบการนำเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินรอจายคืน และเงินรอตรวจสอบที่เกิน 10 ป    

โอนเขาบัญชีทุนสำรอง  

 
 

เรื่องที่  5.14 คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง แตงตั้งผูสอบบัญชีสหกรณ 

เลขานุการ ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เมื่อวันศุกรท่ี 5 มีนาคม 2564 ระเบียบวาระท่ี 4 

เรื่องที่ 4.8 คัดเลือกผูสอบบัญชี และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำป 2564 โดยท่ีประชุมมีมติ

เลือก บริษัท สำนักงานสามสิบส่ี ออดิต จำกัด โดยนางสุคนธ ฤทธิโรจน เปนผูสอบบัญชี สอ.กฟภ. สำหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น 

  ขณะนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณไดมีคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ ที่ กกส.780/2564 เรื่อง

แตงตั้งผูสอบบัญชีสหกรณ ความวา เพ่ือใหการดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณเปนไปตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69 แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

ประกอบคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ ที่ 370/2562 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ขอ 2.2 และคำสั่งกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี 1125/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จึงแตงตั้งให นางสุคนธ ฤทธิโรจน เปนผูสอบ

บัญชีสหกรณ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด กรุงเทพมหานคร สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2564  สั่ง ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง แตงตั้งผูสอบบัญชีสหกรณ 
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เรื่องที่  5.15 รายงานการขอรับทุนสวัสดิการ กรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

  (Covid-19) 
 

เลขานุการฯ ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) พ.ศ. 2564 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ใหแกสมาชิกเมื่อเสียชีวิตจากการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ใหมีสิทธิไดรับเงนิสวัสดิการชวยเหลือจำนวน 100,000 บาท โดยผูรับโอนประโยชน

ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการตามแบบฟอรมพรอมแนบเอกสารหลักฐานผลการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลวา

เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และสำเนาใบมรณบัตร โดยใหผูจัดการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานและเสนอประธานกรรมการ สอ.กฟภ. พิจารณาอนุมัติ นั้น 

  ฝายจัดการขอรายงานการขอรับทุนสวัสดิการกรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) ในเดือนมิถุนายน 2564 มีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวน 1 ราย 

คือนายภูริช ติณสูลานนท สมาชิกเลขที่ 250175 อายุ 41 ป และฝายจัดการไดรายงานขอมูลเพิ่มเติมการจาย

ทุนสวัสดิการสมาชิกเพ่ือชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

  1. กรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวน 3 รายๆ ละ 20,000 บาท รวมเปน

เงิน 60,000 บาท 

  2. กรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวน 3 รายๆ ละ 

100,000 บาท รวมเปนเงิน 300,000 บาท 

  ทั้งน้ี ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) พ.ศ. 2564 จะสิ้นสุดผลการบังคับใชในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

กรรมการ ใหความเห็นเพ่ิมเติมในกรณีระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อชวยเหลือผูติด

เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พ.ศ. 2564 จะสิ้นสุดผลการบังคับใชในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในขณะที่

ปจจุบันเกิดสถานการณการแพรระบาดเปนอยางมาก ซึ่งสหกรณฯ ไดเคยมีการออกระเบียบฯ ดังกลาวถึง     

2 ครั้ง  ในครั้งแรกชวยเหลือกรณีผูที่ติดเชื้อและเสียชีวิต ครั้งที่ 2 ชวยเหลือเฉพาะในกรณีเสียชีวิตเทานั้น 

กอปรกับสหกรณฯ มีระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกกรณีเสียชีวิตอยูแลว การสิ้นสุด

ผลบังคับใชในวันนี้จึงเห็นควรพิจารณาวาจะขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใชระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย      

ทุนสวัสดิการสมาชิกเพ่ือชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พ.ศ. 2564 ตอไปหรือไม ในสถานการณ

ปจจุบัน 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีการลงมติแบบเปดเผย โดยแบงออกเปน ดังนี้ 

   1) ขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใชระเบียบฯ  

  2) ไมขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใชระเบียบฯ  
 

 จำนวนองคประชุม  มีกรรมการเขารวมประชุม 15 คน ระหวางนับองคประชุมมีกรรมการ 

        ตองไปปฏิบัติงานใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค 1 คน  

        คงเหลือองคประชุม 14 คน 
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  ผลการลงมติปรากฏ ดังนี้   

  - กรรมการผูลงมติเห็นชอบตาม 1)   จำนวน 5 คน  

   ไดแก  1) นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล 

    2) นายชาติชาย  ภุมรินทร 

    3) นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช 

    4) นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห 

    5) นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี 
 

  - กรรมการผูลงมติเห็นชอบตาม 2)   จำนวน 8 คน 

   ไดแก 1) นางชินเสณี     อุนจิตติ 

    2) นายปยพจน  รุธิรโก 

    3) นายจรรยา  วัฒนกุล 

    4) นายสมศักดิ ์  สุขสุลาภ 

    5) นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร 

    6) นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ 

      7) นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน 

    8) นายธนชัย  รอยศรี 
 

  - กรรมการที่งดออกเสียง   จำนวน 1 คน 

   ไดแก 1) รอยโทสุพจน  ใชบางยาง 

 

 ดังนั้น มติที่ประชุมจึงเห็นชอบไมขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใชระเบียบ สอ.กฟภ.      

วาดวย  ทุนสวัสดิการสมาชิกเพ่ือชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พ.ศ. 2564 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

เรื่องที่ 6.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 
 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  24  ประจำเดือนกรกฎาคม 2564        

ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น. และครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 

เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบ

ตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

                                                                                                        


