
 

รายงานการประชุม  

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 

คร้ังท่ี 1/2564 วันจันทรที ่15 พฤศจิกายน 2564  

ณ หองประชุม ช้ัน 2 อาคาร 3 เวลา 13.30 น. 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

3. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

5. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

6. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

7. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

8. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

9. นายทวีศกัดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

10.  นายวิรชั  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

11.  นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

12.  นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการผูชวยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

1. นายปยพจน   รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

2. นายวิเชียร  ปญญาวานชิกุล  กรรมการดำเนินการ 

3. นายสมชาย  อักษรภักดิ ์  กรรมการดำเนินการ 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 
 

เปดการประชุมเวลา 13.30 น. 
 
ประธานฯ นายเสรี  ปรัชญกุล ประธานกรรมการ ทำหนาที่ประธานในการประชุมไดกลาวเปดประชุม 

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

ประธาน  ในการประชุมครั้งนี้เปนการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ผมมีเรื่อง

แจงที่ประชุม 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. ขอแสดงความยินดีกับกรรมการทุกทานท่ีไดรับการเลือกตั้งเขามาทำหนาที่คณะกรรมการ

ดำเนินการชุดที่ 25 ประจำป 2564 ผมเชื่อวาทุกทานมีความตั้งใจที่ดีที่จะชวยดูแลงานของสหกรณใหดีย่ิงขึ้น 

โดยผมพรอมท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะตางๆ เพื่อประโยชนของสมาชิก จึงขอใหทุกๆ ทานรวมมือกันทำงาน        

ในฐานะของคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 25 ใหเกิดความสำเร็จ และเกิดประโยชนตอสมาชิกตามท่ีมุงหวังไว 

2. ขอขอบคุณคณะกรรมการชุดเดิมท้ัง 7 ทาน คณะกรรมการเลือกตั้ง และฝายจัดการทุกคน         

ที่จัดการเลือกตั้ง และการประชุมใหญวิสามัญท่ีผานมาจนสำเร็จเปนอยางดี การเลือกตั้งและการประชุมดังกลาว

เปนงานท่ีย่ิงใหญและยากลำบาก เพราะอยูในชวงสถานการณโควิด ขอขอบคุณและขอชื่นชมในความสำเร็จ    

ครั้งน้ีอยางจริงใจเปนอยางสูง  

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่ 2.1 รายชื่อกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 25 

ดวย สอ.กฟภ. ไดจัดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำป 2564 ในวันศุกรท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 พรอม

เลือกตั้งกรรมการดำเนินการใหม เพื่อทดแทนกรรมการดำเนินการท่ีพนจากตำแหนงตามวาระในมาตรา 50 แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 สอ.กฟภ. ไดดำเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอรายงานรายชื่อ

คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 25 ดังนี ้
 
  ประธานกรรมการ 

  นายเสรี   ปรัชญกุล 
 
  กรรมการดำเนินการ 

1. นายจรรยา  วัฒนกุล  

2. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล 

3. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี  

4. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  

5. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  

6. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช 

7. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห    

8. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน 

9. นายเสกสรร  เสริมพงศ 

10. นายรณภา  ทองโปรง 



 

11. นายธนชัย  รอยศรี 

12. นายสมชาย  อักษรภักดิ ์

13. นายวิรัช  วังจันทร 

14. นายปยพจน  รุธิรโก 

  ลำดบัท่ี 1-7 กรรมการเดิม  ลำดับท่ี 8-14 กรรมการใหม 
   

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 

เรื่องที่ 2.2 การจัดทำหนงัสือรับรองตนเอง 

ฝายจัดการ เสนอวา ตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณและสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 ขอ 10 กำหนดใหผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปน

กรรมการของสหกรณขนาดใหญตองดำเนินการจัดทำหนังสือพรอมลงลายมือชื่อย่ืนตอสหกรณ เพื่อรับรองวา

ตนเองไมมีลักษณะตองหามตาม พ.ร.บ. สหกรณ มาตรา 52 ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับการเลือกตั้ง 

  ฝายจัดการจึงขอเสนอใหประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการท่ีไดรับการเลือกตั้งใหม

จัดทำหนังสือรับรองตนเองตามแบบฟอรมที่กรมสงเสริมสหกรณกำหนดสงใหฝายจัดการภายในวันที่  19 

พฤศจิกายน 2564 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  3    เร่ืองเพื่อพจิารณา 

เรื่องที่ 3.1 แตงต้ังกรรมการดำเนินการดำรงตำแหนง  

ฝายจัดการ ตามมติท่ีประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำป 2564 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ที่

ประชุมไดมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการใหมเพื่อทดแทนประธานกรรมการและ

กรรมการดำเนินการจำนวน 7 คนที่พนจากตำแหนงตามวาระตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 

2542 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ประจำป 2564 อาศัยอำนาจตามความขอ 67 

แหงขอบังคับสหกรณออมทรพัยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563  
   

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบการแตงตั้งกรรมการดำรงตำแหนงในคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 25 ประจำป 2564 

ประกอบดวย 

  1. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง                    รองประธานกรรมการ  

2. นายเสกสรร  เสริมพงศ            กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

3. นายจรรยา  วัฒนกุล             กรรมการดำเนนิการ 



4. นายวิเชียร  ปญญาวานชิกุล    กรรมการดำเนินการ 

5. นายวัลลภ    กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

6. นายภาคภูม ิ  ฉ่ำทวี            กรรมการดำเนินการ 

7. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร               กรรมการดำเนินการ 

8. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

9. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

10. นายธนชัย  รอยศรี                กรรมการดำเนินการ 

11. นายสมชาย  อักษรภักดิ์       กรรมการดำเนินการ 

12. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

13. นายรณภา  ทองโปรง           กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

14. นายสเฐยีรพงศ ฤทธิเรืองเดช                กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 
ฝายจัดการ   เร่ืองพิจารณาเรื่องที่ 3.2-3.7 

       เปนเรื่องการแตงตั้ งคณะอนุกรรมการคณะตางๆ โดยปกติในป ท่ีผานมาจะมีการแตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการรวม 5 คณะ ประกอบดวย อนุกรรมการการลงทุน อนุกรรมการเงินกู  อนุกรรมการ

ประชาสมัพันธ อนุกรรมการศึกษาพัฒนา และอนุกรรมการอำนวยการ  แตในปนี้นายทะเบียนไดแจงสหกรณให

จัดตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 1 คณะ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ โดยเนื้อหาของระเบียบ

ดังกลาวสรุปไดวา ใหอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง 

ปฏิบัติการ และอื่นๆ และกำหนดใหคณะกรรมการของอนุกรรมการบริหารความเส่ียงตองไมเปนคณะกรรมการ

ในอนุกรรมการการลงทุน 

      ในการนี้ฝายจัดการไดจัดทำยกรางคณะอนุกรรมการทั้ง 6 คณะ พรอมขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นควรมีคำสั่งแตงตั้งอนุกรรมการ

ตามรายวาะดังนี้ 

 

เรื่องที่ 3.2    คำสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการการลงทุน 

ฝายจัดการ เพื่อใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด เปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในขอ 78 (12) และขอ 80 แหงขอบังคับของสหกรณ

ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 จึงเห็นควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน และ

อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน ประจำป 2564 ประกอบดวยกรรมการฯ ดังตอไปนี้ 

  1. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน      ประธานอนุกรรมการ 

 2. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล   อนุกรรมการ 

  3. นายภาคภูม ิ  ฉ่ำทวี     อนุกรรมการ 

  4. นายเสกสรร  เสริมพงศ  อนกุรรมการ 

  5. นายสเฐยีรพงศ            ฤทธิเรืองเดช  เลขานุการอนุกรรมการ 



 

คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปใหสอดคลองกับนโยบาย

ดานการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอใหที่

ประชุมใหญอนุมัต ิ

2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใตขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการ

กำหนด 

3. ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชนจากการลงทุน และจัดใหมีการควบคุมภายในที่

เหมาะสม 

4. กำกับดูแลเรื่องธรรมภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 

5. รายงานผลการปฎิบัติงานใหคณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการปฎิบัติงานใหที่

ประชุมใหญทราบในรายงานประจำป 

6. กำกับดูแล ติดตามผลเก่ียวกับการลงทุนใหเปนไปตามแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำป 

7. พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนซื้อหุนกูไดไมเกิน 500.00 ลานบาทตอชุด 

8. พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองไดไมเกิน 500.00 ลานบาทตอชุด    

พิจารณาและอนุมัตกิารขายตราสารหนี้ที ่สอ.กฟภ. ถือครองในตลาดรอง 

9. พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนในเงินฝากหรือต๋ัวสัญญาใชเงินของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทยไดไมเกิน 500 ลานบาทตอรุน ระยะเวลาฝากสูงสุดไมเกิน 60 เดอืน 

10.  เสนอขอมูลเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ตอคณะกรรมการดำเนินการใน

การพิจารณาตัดสินใจนำเงนิไปลงทุน       

11.  กำกับดูแลใหมีการสำรองสภาพคลองอยางเหมาะสมและเพียงพอ      

12.  ควบคุมดูแลการซื้อขายตราสารทางการเงินตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ        

13.  รายงานขอมูลการบริหารการเงินใหคณะกรรมการดำเนินการรับทราบทุกเดือน 

14.  พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำป เสนอตอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณานำเสนอใหที่      

ประชุมใหญอนุมัต ิ    

15.  พิจารณาการจัดทำแผนงานและประมาณการรายจายประจำป 2565 เสนอตอคณะกรรมการ

ดำเนินการเพ่ือพิจารณานำเสนอใหท่ีประชุมใหญอนุมัติ    

16. อนุมัติจัดทำโครงการลดอัตราการเติบโตของทุนเรือนหุน โครงการเพิ่มนวัตกรรมกประเภทเงินฝาก 

โครงการเพิ่มการลงทุนในกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. โครงการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บใบ

หลักทรัพย (ใบหุนกู) เปนไรใบหลักทรัพย (Scripless) โครงการจัดทำสารสนเทศเตือนภัยสำหรับ

การลงทุน โครงการศึกษารางกฎกระทรวงใหมเรื่องการลงทุนเพ่ือรองรับการลงทุนของสหกรณ 

โครงการเพิ่มทุนสำรองเพื่อความปลอดภัย โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดานผลตอบแทน

การลงทุน โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ตามแผนงานประจำปที่ผานความ

เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

17.  ปฏิบัตหินาทีอ่ื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

 



 

เรื่องที่ 3.3 คำสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการเงินกู 

ฝายจัดการ เพ่ือใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา   สวนภูมิภาค จำกัด เปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในขอ 78 (12) และขอ 80 แหงขอบังคับของสหกรณ

ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 จึงเห็นควรแตงต้ังกรรมการดำเนินการเปน

คณะอนุกรรมการเงนิกู และมีอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเงนิกู ประจำป 2564 ประกอบดวยกรรมการฯ ดังตอไปนี้ 

    1. รอยโทสุพจน ใชบางยาง   ประธานอนุกรรมการ 

2. นายจรรยา  วัฒนกุล                         อนุกรรมการ 

 3. นายธนชยั  รอยศรี                อนุกรรมการ 

 4. นายวิรัช  วังจันทร                อนุกรรมการ 

5. นายภาคภูม ิ ฉ่ำทวี                         เลขานุการอนุกรรมการ 
 

คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. วินิจฉัยการใหเงินกู การอนุมัติเงินกูทุกประเภทแกสมาชิกตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง

ของสหกรณ ยกเวนเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม และเงินกูฉุกเฉิน  การอนุมัติเงินกูสามัญกรณีใชมูลคาหุน 

และ/หรือ  เงินฝากที่มีอยูกับสหกรณเปนหลักประกันโดยไมจำกัดวงเงินกู การอนุมัติเงินกูสามัญ

ท่ัวไปที่มีวงเงินกูมากกวา 2,500,000 บาท เฉพาะรายท่ีมีขอมูลทางการเงินปรากฎในขอมูลบริษัท

ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มีสถานะทางบัญชีปกติ ไมมีสถานะที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผดินัดชำระหนี้แตอยางใด 

2. กำหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และตรวจสอบบริหารควบคุมดูแลการใหบริการเงินกู การใชเงินกู 

หลักประกันเงินกู การชำระหนี้เงินกูของสมาชิก  

3. อนุมัติสมาชิกลาออกและนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ  

4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหเงินกูแลวรายงานการอนุมัติใหคณะกรรมการ

ดำเนินการทราบทุกเดือน  

5. พิจารณานำเสนอการขอกูเงินของสมาชิกท่ีไมเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ

สหกรณ ตอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อใหคณะกรรมการดำเนนิการพิจารณาอนุมัติเงินกู  

6. พิจารณานำเสนอการปรับเบี้ ยประกันชิวิตกลุมคุมครองเงินกูสำหรับป  2565 เพื่อ ให

คณะกรรมการดำเนนิการพิจารณาอนุมัติ 

7. ปฏิบัตหินาท่ีอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

 

 

 

 

 



 

 

เรื่องที่ 3.4 คำสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 

ฝายจัดการ เพ่ือใหการบรหิารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา   สวนภูมิภาค จำกัด เปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในขอ 78 (12) และขอ 80 แหงขอบังคับของสหกรณ

ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 จึงเห็นควรแตงตั้งกรรมการดำเนินการเปน

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ และอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ  
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม     เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ประจำป 2564 ประกอบดวยกรรมการฯ 

ดังตอไปนี้ 

 1. นายจรรยา  วัฒนกุล   ประธานอนุกรรมการ 

2. นายทวีศักดิ์ พรนุเคราะห     อนุกรรมการ 

3. นายธนชยั  รอยศรี          อนุกรรมการ 

 4. นายสมชาย  อักษรภักดิ์                อนุกรรมการ  

 5. นายรณภา  ทองโปรง  เลขานุการอนุกรรมการ 
 
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. พัฒนาชองทางการสื่อสาร และการประชาสัมพันธดานตางๆ 

2. จัดทำและเผยแพรขาวสารสาระที่มีคุณคาตอการดำเนินงานใหแกสมาชิก บุคคลภายนอก           

และหนวยงานตางๆ 

3. เสริมสรางภาพลกัษณของสหกรณ 

4. อนุมัติจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของการใหบริการ โครงการสานสายใยวัยเกษียณ 

โครงการสมาชิกสัมพันธ โครงการสัญจรพบประสมาชิก โครงการสรางสรรสังคมและ

สิ่งวแวดลอมรวมกับหนวยงานภายนอก โครงการเขารวมกิจกรรมของสหกรณอ่ืนและชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย โครงการจัดฝกอยรมอาชีพเสริมสำหรับสมาชิก โครงการ

สนับสนุนคาเครื่องดื่มสำหรับสมาชิกผู เก ษียณ โครงการสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ

รวมกับหนวนงานของ กฟภ. โครงการจัดกิจกรรมพาสมาชิกศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม โครงการ

กิจกรรมดาน CSR รวมกับ กฟภ. ตามแผนงานประจำปที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

5. สำรวจความคิดเห็นสมาชิก 

6. ปฎิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย  

 

 

 

 

 

 



 

เรื่องที่ 3.5        คำส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา 

ฝายจัดการ      เพื่อใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด เปนไป

ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในขอ 78 (12) และขอ 80 แหงขอบังคับของ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 จึงเห็นควรแตงตั้งกรรมการดำเนินการ

เปนคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา และอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ 

 
จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ประจำป 2564 ประกอบดวยกรรมการฯ 

ดงัตอไปนี้ 

1. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  ประธานอนุกรรมการ 

 2. นายปยพจน  รุธิรโก   อนุกรรมการ 

3. นายเสกสรร  เสรมิพงศ            อนุกรรมการ 

 4. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  อนุกรรมการ 

    5. นายวิรัช   วังจันทร   อนุกรรมการ 

 6. นายทวีศักดิ์  พรนเุคราะห  เลขานุการอนุกรรมการ 
 

คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. พิจารณาและศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาธุรกรรมและบริการใหมๆ และงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ  

2. กำหนดกรอบและทิศทางโครงการ/ขบวนการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ ใหการศึกษา

อบรมแกกรรมการ สมาชิก และเจาหนาที่  

3. พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรและจัดทำคูมือมาตรฐานในการดำเนินงานของสหกรณ 

4. พิจารณาอนุมัติจายทุนสวัสดกิารชวยเหลือสมาชิกตางๆ ตามระเบียบฯ ท่ีกำหนด 

5. อนุมัติจัดทำโครงการบุคลากรสูการเรียนรู โครงการเรียนรูดานกฎหมาย โครงการอบรมและ

กิจกรรมใหความรู โครงการเสริมสรางผูบริหารรุนใหม  โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา 

โครงการศึกษาการกูเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการจัดทำศูนยขอมูล ( Data Center ) 

และศูนยสำรองขอมูล โครงการทบทวนแผนแมบทดานสารสนเทศ โครงการศึกษาและพัฒนา

ระบบระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงานสหกรณ โครงการจัดทำระบบการใหบริการผาน

ระบบ Mobile App โครงการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ตามแผนงาน

ประจำปที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

6. ปฎิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

 

 

 

 



 

เร่ืองท่ี 3.6 คำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ฝายจัดการ เพ่ือใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด เปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในขอ 78 (12) และขอ 80 แหงขอบังคับของสหกรณ

ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 จึงเห็นควรแตงตั้งกรรมการดำเนินการเปน

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำป 2564 

ประกอบดวยกรรมการฯ ดังตอไปนี้ 

 1. นายปยพจน  รุธิรโก   ประธานอนุกรรมการ 

2. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  อนุกรรมการ 

 3. นายรณภา  ทองโปรง  เลขานุการอนุกรรมการ 
  
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภท

ตางๆ เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง ปฏิบัติการและดานอื่น ๆ ใหสอดคลอง

กับกลยุทธของสหกรณ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ  

2. บูรณาการระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในจัดทำแผนบริหารความเส่ียง และการ

ควบคมุภายในของสหกรณเสนอตอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่ เก่ียวของ ภายใตขอบเขตความรับผิดชอบที่

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

4. ประเมินผล ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความ

เสี่ยงเพื่อใหกระบวนการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5. รายงานแผนดำเนินงานท่ีควรปรับปรุงแกไข ตลอดจนปจจัยและปญหาที่มีนัยสำคัญใหแก

คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินกิจการของสหกรณ 

6. กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดำเนินการและตอท่ีประชุมใหญทราบโดยแสดง

รายละเอียดในรายงานประจำป 

8. ปฎิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
 
 อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองเชิญสมาชิกที่มีความรู ความสามารถที่

เก่ียวของในแตละดาน ใหประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการดำเนินการสามารถเชิญผู

ที่เกี่ยวของดังกลาวในแตละเรื่องมารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการที่เก่ียวของ เพื่อใหขอมูลในการประชุม โดย

ใหเบิกจายเปนคาตอบแทนเทากับเบ้ียประชุมอนุกรรมการ 

 

 



 
 
เรื่องที่ 3.7    พิจารณาคำสั่งแตงต้ังคณะอนกุรรมการอำนวยการ 

ฝายจัดการ เสนอวา  ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2564 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 25 แลวน้ัน เพื่อใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา   

สวนภูมิภาค จำกัด เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในขอ 78 (12) และขอ 

80 แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควรพิจารณา

แตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ และอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ ประจำป 2564 ประกอบดวยกรรมการฯ 

ดังตอไปนี้ 

 1. นายวิเชียร  ปญญาวานชิกุล  ประธานอนุกรรมการ 

 2. นายจรรยา  วัฒนกุล             อนุกรรมการ 

3. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง         อนุกรรมการ 

4. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  อนุกรรมการ 

5. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  อนุกรรมการ 

6. นายปยพจน  รุธิรโก   อนุกรรมการ 

 7. นายรณภา  ทองโปรง  เลขานุการอนุกรรมการ 
 
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ติดตาม ดูแล การดำเนินงานเก่ียวกับการบริหาร ดานการเงิน การลงทุนและทรัพยากรตางๆ ใน

การดำเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับนโยบาย

ที่กำหนด 

2. กำหนดรางกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรของสหกรณ รางแผนกลยุทธ รางแผนปฏิบัติ

ประจำป เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการดำเนินการ 

3. พิจารณาใหความเห็นในการกำหนดมาตรการปองกัน และแกไขปญหาในดานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับ     

การบริหารงานของสหกรณ 

4. เปนคณะกรรมการสอบคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 

5. เปนคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ประจำปของผูจัดการ/รองผูจัดการ/ผูชวยผูจัดการ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 

6. เปนคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ และพิจารณากรอบการเลื่อน

เงินเดอืนประจำปของเจาหนาที่สหกรณ 

 

 



 

7. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบั ติการประจำป  นำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ 

8.  ศึกษา วิเคราะห ทบทวน และปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติงานของ

สหกรณใหสอดคลองตาม พ.ร.บ. สหกรณ ขอบังคับสหกรณ มติคณะกรรมการดำเนินการ และตาม

คำสั่ง ระเบียบ หรือ คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชี

สหกรณ  

9. พิจารณา ปรับปรุงแกไข ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณ และ

บุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานใหแกสหกรณ สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกและเจาหนาที่สหกรณ และวิธี

ปฏิบัติอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารงานของสหกรณ   

10. อนุมัติจัดทำโครงการธรรมาภิบาลสูการเปนสหกรณสีขาว โครงการอบรมผูบริหารตามมาตรฐาน

กฎกระทรวง โครงการปรับปรุงภารกิจใหสอดรับกับกฏหมาย โครงการติดตามและทบทวนการใช

เครื่องมือการใชเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานขององคกร โครงการการอบรมและกิจกรรมให

ความรู โครงการการจัดระบบควบคุมภายใน และโครงการประเมินและบูรณาการการจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยง ตามแผนงานประจำปที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

11. ใหคำปรึกษาแกเจาหนาท่ีสหกรณเกี่ยวกับ ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

เรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับอำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ  

12.  นำเสนอกำหนดการประชุมใหญสามัญ หรือการประชุมใหญวิสามัญ และเตรยีมการประชุม 

13.  ใหความเห็นชอบการเชิญสมาชิกที่มีความรูความสามารถที่เกี่ยวของในแตละดานตามที่ประธาน          

 อนุกรรมการแตละคณะขอเชิญเขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการ 

14.  ปฎิบัตหินาทีอ่ื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

 อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองเชิญสมาชิกที่มีความรู ความสามารถท่ี

เก่ียวของในแตละดาน ใหประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการดำเนินการสามารถเชิญผู

ที่เกี่ยวของดังกลาวในแตละเรื่องมารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลในการประชุม โดย

ใหเบิกจายเปนคาตอบแทนเทากับเบ้ียประชุมอนุกรรมการ 

 

เรื่องที่ 3.8 คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจาง และคณะกรรมการตรวจรับ 

ฝายจัดการ เพ่ือใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา   สวนภูมิภาค จำกัด เปนไป

ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในขอ 78 (12) และขอ 80 แหงขอบังคับของ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควรแตงตั้งกรรมการดำเนินการเปน

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง และคณะกรรมการตรวจรับและอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 จงึเสนอคณะกรรมการดำเนนิการเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจาง และคณะกรรมการตรวจรับ ประจำป 2564 

ประกอบดวยกรรมการฯ ดังตอไปนี้  

 



1.   คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจาง  

 1. นายเสกสรร  เสรมิพงศ  ประธานกรรมการ 

 2. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการ 

 3. นายภาคภูม ิ  ฉ่ำทวี          กรรมการ 

                  4. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการ 

           2.   คณะกรรมการตรวจรับ   

1. รอยโทสพุจน            ใชบางยาง  ประธานกรรมการ 

 2. นายสเฐียรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการ 

 3. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห            กรรมการ 

4. นายวิรัช   วังจันทร   กรรมการ 
 

มีอำนาจหนาที่ ดังนี้ 

1. ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง มีอำนาจหนาท่ีดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ หรือจัดจาง ใหแก

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ตามระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 

2560 ยกเวนการจัดซื้อ จัดจาง ท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใหเปนอยางอื่น 

2. ใหคณะกรรมการตรวจรับ มีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการตรวจรับ หรือตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุ 

ครุภัณฑ หรือการจางของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 

2560 ที่กำหนด 
 
เรื่องที่ 3.9 คำสั่งแตงต้ังผูมีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ฝายจัดการ เพ่ือใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา   สวนภูมิภาค จำกัด เปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในขอ 20 แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควรแตงตั้งผูมีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจายเงินออกจากบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของสหกรณ  
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งผูมีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประกอบดวย

กรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณดงัตอไปนี้ 

 กลุมที่  1     

  1.  นายเสร ี  ปรัชญกุล           ประธานกรรมการ 

  2.  รอยโทสพุจน  ใชบางยาง       รองประธานกรรมการ 

  3.  นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ  

  4.  นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล   กรรมการดำเนินการ 

  5. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

  6.  นายภาคภูม ิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

  7.  นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการ 

  8.  นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 



  

 กลุมที่ 2      

1. นายฉัตรชัย    ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

ลำดบัท่ี 2 และ 3 เฉพาะกรณีผูจัดการ สอ.กฟภ. ไมอยูปฏิบัติงานในสำนักงานตามลำดับ 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

       โดยมีเงื่อนไขการสั่งจายดังน้ี “ใหผูมีอำนาจสั่งจายกลุมท่ี 1 และ ผูมีอำนาจสั่งจายกลุมท่ี 2 จำนวนกลุมละ 

1 คน รวมกันลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสหกรณในการสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร” ยกเวนการสั่ง

จายเช็คไมตองประทับตราสหกรณ 

 

เรื่องที่ 3.10 คำสั่งแตงต้ังผูมีอำนาจลงนามในตราสารทางการเงิน 

ฝายจัดการ เพ่ือใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด เปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในขอ 20 แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควรแตงต้ังผูมีอำนาจอนุมัติและลงนามในตราสารทางการเงินเพื่อการ

ลงทุน หรือหนังสือสัญญา  และเอกสารจากสถาบันการเงิน เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ ในสวนที่เปนปกติ

ธุระของสหกรณ และลงนามในตราสารทางการเงิน เพื่อการลงทุนหรือหนังสือสัญญา และเอกสารจากสถาบัน

การเงิน เพือ่ทำธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ  ของสหกรณ ตามที่ไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการดำเนินการ   
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา  
 
มติที่ประชุม     เห็นชอบการแตงตั้งผูมีอำนาจลงนามในตราสารทางการเงิน ดังตอไปนี้ 

กลุมที่  1      

  1.  นายเสร ี  ปรัชญกุล           ประธานกรรมการ 

  2.  รอยโทสุพจน  ใชบางยาง       รองประธานกรรมการ 

  3.  นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ  

  4.  นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล   กรรมการดำเนินการ 

  5.  นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

  6.  นายภาคภูม ิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

  7.  นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการ 

  8.  นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

 กลุมที่ 2      

1. นายฉัตรชัย    ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

ลำดับท่ี 2 และ 3 เฉพาะกรณีผูจัดการ สอ.กฟภ. ไมอยูปฏิบัติงานในสำนักงานตามลำดับ 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 

 



 
 
 

โดยมีเงื่อนไขการสั่งจายดังนี้ “ใหผูมีอำนาจลงนามกลุมท่ี 1 และ ผูมีอำนาจลงนามกลุมที่ 2 จำนวน 

กลุมละ 1 คน รวมกันลงลายมือชื่อ พรอมประทับตราสหกรณในตราสารทางการเงิน หรือหนังสือสัญญา และ

เอกสารการทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงิน”   
 

เรื่องที่ 3.11 กำหนดทีมชวยงานคณะอนกุรรมการฝายตาง ๆ  

ฝายจัดการ เสนอวา  เพื่อใหการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ และเลขานุการกรรมการ

ดำเนินการ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยคาใชจายใน

การประชุม พ.ศ. 2560 จึงขอเสนอใหพิจารณากำหนดทีมชวยงานคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และทีมชวยงาน

เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการการลงทุน  มีทีมชวยงานจำนวน  2  คน 

2. คณะอนุกรรมการเงนิกู  มทีมีชวยงานจำนวน  1  คน 

3. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ มีทมีชวยงานจำนวน  1  คน 

4. คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา  มทีมีชวยงานจำนวน  1  คน 

5. คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง มทีมีชวยงานจำนวน  1  คน 

6. คณะอนุกรรมการอำนวยการ  มีทมีชวยงานจำนวน  1  คน 

7. เลขานุการกรรมการดำเนินการ  มีทมีชวยงานจำนวน  3  คน 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบกำหนดทีมชวยงานคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และทีมชวยงานเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการตามที่ฝายจัดการเสนอ  
 

เรื่องที่ 3.12 กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ 

ฝายจัดการ เสนอวา เพื่อใหมีการจัดประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการของ สอ.กฟภ. เปน   

ไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ และคลองตัวในการจองหองประชุม จึงขอเสนอใหมีการกำหนดวันประชุม

ประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ  
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนนิการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบใหกำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกวันพุธสัปดาหท่ี 2 และวันพุธสัปดาห

สุดทายของเดือน เวลา 13.00-16.30 น. หากเดือนใดตรงกับวันหยุดใหเปลี่ยนตามความจำเปน  
 

เร่ืองท่ี 3.13     กำหนดเสื้อสูทสำหรับกรรมการใหม 

ฝายจัดการ      เสนอวา ดวย สอ.กฟภ. มีการกำหนดหลักเกณฑการใหเสื้อสูทสำหรบักรรมการ และฝายจัดการ 

เพ่ือใชงานในกิจกรรมตาง ๆ ของสหกรณ โดยกำหนดใหเปนรูปแบบเดียวกัน นั้น 

 

 



 

  ในป 2564 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเขามาทดแทนกรรมการที่พนจากตำแหนง

ตามวาระจำนวน 8 ทาน จึงขอเสนอใหจัดทำเสื้อสูทสำหรับประธานกรรมการ 1 ทาน และกรรมการใหมจำนวน 

7 ทาน ในวงเงินทานละไมเกิน 3,000 บาท 
   

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนนิการเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม     อนุมตัิจัดทำเสื้อสูท (สีดำ) ใหกรรมการดำเนินการใหม จำนวน 8 ทาน ในวงเงินทานละไมเกิน 

3,000 บาท   
 
เร่ืองท่ี 3.14 มอบอำนาจใหตัวแทนไปจัดทำนิติกรรม 

ฝายจัดการ เนื่องจาก สอ.กฟภ. มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการใหม และเพ่ือใหการดำเนินการจัดทำ       

นิติกรรมตางๆ เกี่ยวกับการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก และในการดำเนินคดีกับสมาชิก สามารถดำเนินการได

อยางตอเนื่อง จึงเสนอใหคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ลงลายมือชื่อมอบอำนาจใหผูแทนสหกรณไป

ดำเนินการจัดทำนิติกรรม ตามขอบังคับ หมวด 4 เรื่องการเงินและการบัญชีของสหกรณ ขอ 20. การลง

ลายมือชื่อแทนสหกรณความวา 

“ขอ 20.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ  การลงลายมือชื่อเพ่ือใหมีผลผูกพันสหกรณ  เวนแตจะ

กำหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคบันี้ ใหปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิกหรือการรับเงินกู การจำนองซึ่งสหกรณเปนผู

จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอ่ืนๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ไดรับ

มอบหมาย กับผูจัดการ หรอืผูที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมเปนสองคน”  

ทั้งนี้ เห็นควรกำหนดให ประธานกรรมการ หรือ กรรมการดำเนินการ รวมกับ ผูจัดการ หรือ         

รองผูจัดการ ฝายละหนึ่งคน รวมสองคน เปนผูลงนามมอบอำนาจใหแกตัวแทนไปทำการแทนสหกรณใน

การจัดทำนิติกรรม รับจำนอง และ ไถถอนจำนองหลักทรัพยที่ใชเปนหลักประกันการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก 

และในการดำเนินคดีกับสมาชิก  
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบใหคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ลงลายมือชื่อรวมกับฝายจัดการ (ผูจัดการ 

หรือผูรักษาการแทนผูจัดการ) ฝายละหนึ่งคนรวมสองคน  เปนผูมอบอำนาจใหแกเจาหนาที่เปนตัวแทนไปทำ

การแทนสหกรณในการจัดทำนิติกรรมรับจำนอง และไถถอนหลักทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน การใหเงินกู

พิเศษแกสมาชิก และในการดำเนินคดีกับสมาชิก ตามเสนอ 

 

 

 

 

 



เรื่องที่  3.15 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกันราย น.ส. ป.  

 (ไมเกิน 2.5 ลาน กรณีถูกบังคับคดี) (เปนรายการที่อนุกรรมการเงินกูชุดเดิมพิจารณา      

 ไวแลว แตไมไดเสนอเพราะหยุดปฏิบัติหนาที่เร่ืองจึงตกคางอยู) 

ฝายจัดการ ดวยสมาชิก  สอ.กฟภ. ราย น.ส. ป. สมาชิกเลขท่ี..................ตำแหนง ....................... สังกัด 

กฟจ................... ขอกูสามัญท่ัวไป จำนวน 1,527,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ 

สร.กฟภ. ดังน้ี คือ บ.กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด  เปนเงิน  35,690 บาท    และชำระหนี้เงินกูที่มีกับ

สหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM เปนเงิน 159,999.86 บาท , เงินกูสามัญเพื่อซื้อทรัพยสิน เปนเงิน 

263,284.72 บาท และเงินกูสามัญทั่วไป เปนเงิน 976,276.24 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,399,560.82 บาท

ผอนชำระเดือนละ 17,950 บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจาก     หักคาใชจายตาง ๆ แลว 

4,986.32 บาทตอเดือน 

 เนื่องจากมีภาระหนี้ สร.กฟภ.  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาว

ขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ เงินกู

สามัญทั่วไป รายเดือน 14,980 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 143 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจาก

เดิม  4,986.32 บาท เปนจำนวน 10,001.32 บาทตอเดือน  

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สำนักงานบังคับคดีแพง เปนเงิน 3,569,614.94 บาท หักจากสลิป

เงินเดือน ๆ ละ 1,800 บาท  สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  เปนเงิน 

300,738 บาท , บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เปนเงิน 37,359 บาท , ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 

194,627 บาท , บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บัญชี รวมเปนเงิน 75,268 บาท และ ธนาคาร

ออมสนิ เปนเงิน 213,806 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 821,826 บาท  ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ 

จำกัด แนบ) ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 20,220.15 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 

10,001.32  บาทตอเดือน  และมีรายไดเสริมจากการขายของ เดือนละ 40,000 – 51,000 บาท ซึ่งเพียงพอ     

ตอการชำระหน้ี 

อยางไรก็ตามเพื่อใหการพิจารณาคำขอกูเงินสามัญทั่วไปเปนไปดวยความรอบคอบ รัดกุม ฝายจัดการจึง

เห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญทั่วไป เพื่อนำ

เงินกูที่ไดรับชำระหนี้  

1. ผอนปรนหลกัเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรบัชำระหนี้คือ 

1) บริษัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด                                                

2) อนุมัติให   สอ.กฟภ. ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน   ตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจาย

เปนดราฟท ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 

                      เนื่องจากคณะอนุกรรมการเงินกูชุดเดิมไดตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ไวแลวแตไมไดเสนอ เพราะหยุด

ปฏิบัติหนาที่เรื่องจึงตกคางอยู ดังนั้นเพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติเงินกู และการจายเงินกูเปนไปดวยความรวดเร็ว 

บรรเทาความเดอืดรอนของสมาชิก จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัตติอไป 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

มติทีป่ระชุม      อนุมัติให น.ส.ป กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวน 1,527,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูชุด

เดิมเสนอ และให สอ.กฟภ. ชำระหน้ีสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดที่ผูกูไป

เจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           



 

เรื่องที่  3.16 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลคำ้ประกันราย นาย ป.    

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ที่อยูกระบวนการทางกฎหมาย) (เปนรายการที่อนุกรรมการเงินกู

  ชุดเดิมพิจารณาไวแลว แตไมไดเสนอเพราะหยุดปฏิบัติหนาที่เร่ืองจึงตกคางอยู) 

ฝายจัดการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ.  ราย นาย ป. สมาชิกเลขที่................... ตำแหนง.....................สังกัด กฟข

...................กูสามัญท่ัวไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย  ดังนี้ คือ 

(1) บ.อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)                       จำนวนเงิน           4,425.00  บาท  

(2) ธ.ออมสิน                                    จำนวนเงิน       246,788.00  บาท  

(3) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                       จำนวนเงิน       130,207.00  บาท  

(4) บ.บัตรกรงุไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี      จำนวนเงิน       190,000.00  บาท 

    (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

(5) บ.กิจฤดี เคดพีี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด      จำนวนเงิน       145,880.00  บาท 

       รวม                     จำนวนเงนิ       717,300.00  บาท 
 
และชำระหน้ีเงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เปนเงิน 21,053.50 บาท และเงินกู

สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต เปนเงิน 1,072,922.33 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,093,975.83 บาทผอนชำระเดือนละ 

27,290 บาท ปจจุบันมีเงนิไดรายเดอืนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 12,935.19 บาทตอเดอืน 

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อ

ชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งน้ี หากสมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงนิที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอน

ชำระ เงินกูสามัญทั่วไป รายเดือน 33,690 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 93 งวด และเงินกูพิเศษ ATM เปนเงิน 

249,999.10 บาท ผอนชำระ 4,150 บาทตอเดือน และไมมีหนี้สถาบันการเงิน  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม  12,935.19 บาท เปนจำนวน 22,715.19 บาทตอเดือน  

อยางไรก็ตามเพื่อใหการพิจารณาคำขอกูเงินสามัญทั่วไปเปนไปดวยความรอบคอบ รัดกุม ฝายจัดการจึง

เห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญทั่วไป เพื่อนำ

เงินกูที่ไดรับชำระหนี้  

1. ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญท่ัวไป เพื่อนำเงนิกูที่ไดรบัชำระหนี้คือ 

1)  บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)                  

2)  ธนาคารออมสิน  

3)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)             

4)  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี       

5)  บริษัท กิจฤด ีเคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด  

2. อนุมัติให สอ.กฟภ. ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ  

 

 



 

              เนื่องจากคณะอนุกรรมการเงินกูชุดเดิมไดตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ไวแลวแตไมไดเสนอ เพราะหยุด

ปฏิบัติหนาที่เรื่องจึงตกคางอยู ดังนั้นเพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติเงินกู และการจายเงินกูเปนไปดวยความรวดเร็ว 

บรรเทาความเดอืดรอนของสมาชิก จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัตติอไป 
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
มติที่ประชุม    อนุมัติให นาย ป. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวน 2,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูชุด

เดิมเสนอ และให สอ.กฟภ. ชำระหนี้สถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไป

เจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           

 

เรื่องที่  3.17 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย นาย ธ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) (เปนรายการที่อนุกรรมการ 

  เงินกูชุดเดิมพิจารณาไวแลว แตไมไดเสนอเพราะหยุดปฏิบัติหนาที่เรื่องจึงตกคางอยู) 

ฝายจัดการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาย ธ. สมาชิกเลขที่...............สังกัด กฟอ...............ขอกูสามัญทั่วไป 

จำนวน 1,839,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้คางชำระเกิน 90 วัน , หน้ีอยูระหวาง

ชำระสินเช่ือปดบัญชี และ หนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย       ดังนี้ คือ 

(1)  ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                      จำนวนเงิน        662,318.62  บาท  

(2)  ธ.ไทยพาณิชย จำกดั (มหาชน)  2 บัญชี      จำนวนเงนิ         72,452.69  บาท  

      (หน้ีคางชำระเกิน 90 วัน) 

(3)  ธ.ซิตี้แบงค 2 บัญชี                               จำนวนเงนิ         81,955.12  บาท 

     (อยูระหวางชำระสินเช่ือปดบัญชี) 

(4)  บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                จำนวนเงนิ         49,000.00  บาท  

      อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

       รวม                    จำนวนเงิน       865,726.43  บาท 
 

 และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูสามัญทั่วไป เปนเงิน 957,416.39 บาท  ผอน

ชำระเดือนละ 12,860 บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 8,499.31 

บาทตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหนี้คางชำระเกิน 90 วัน , หนี้อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี และ หน้ีที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป ดังกลาวขางตน ทั้งน้ี หากสมาชิกไดรับการ

อนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ เงินกูสามัญทั่วไป รายเดือน 17,950 บาทตอ

เดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  8,499.31 บาท เปนจำนวน 

10,009.31 บาทตอเดอืน และไมมีหนี้สถาบันการเงินรายการอื่น  

 

 

 

 



อยางไรก็ตามเพื่อใหการพิจารณาคำขอกูเงินสามัญทั่วไปเปนไปดวยความรอบคอบ รัดกุม ฝายจัดการจึง

เห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญทั่วไป เพื่อนำ

เงินกูที่ไดรับชำระหนี้  

1 ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญท่ัวไป เพื่อนำเงนิกูที่ไดรบัชำระหนี้คือ 

1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                          2.)  ธ. ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี         

3) ธ.ซิต้ีแบงค 2 บัญชี                                   4)  บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                          

 2.  อนุมัตใิห   สอ.กฟภ. ชำระหน้ีใหกับสถาบันการเงิน  ตามที่ผูกูรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 

  เนื่องจากคณะอนุกรรมการเงินกูชุดเดิมไดตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ไวแลวแตไมไดเสนอ เพราะหยุด

ปฏิบัติหนาที่เรื่องจึงตกคางอยู ดังนั้นเพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติเงินกู และการจายเงินกูเปนไปดวยความรวดเร็ว 

บรรเทาความเดอืดรอนของสมาชิก จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
มติที่ประชุม    อนุมัติให นาย ธ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวน 1,839,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูชุด

เดิมเสนอ และให สอ.กฟภ. ชำระหน้ีสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดที่ผูกูไป

เจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ     

 

เรื่องที่  3.18 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย นาย ว. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) (เปนรายการที่อนกุรรมการ 

  เงินกูชุดเดิมพิจารณาไวแลว แตไมไดเสนอเพราะหยุดปฏิบัติหนาที่เรื่องจึงตกคางอยู) 

ฝายจัดการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาย ว. สมาชิกเลขที่................. สังกัด กฟอ............. ขอกูสามัญ

ทั่วไป จำนวน 1,700,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  

ดังนี้ คือ 

(1) บ.อิออนธนสินทรพัย (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)  3 บญัชี   จำนวนเงิน         83,663.00  บาท  

(2) บ.โลตัสส มันน่ี เซอรวิสเซส จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน         47,775.00  บาท  

     (อยูระหวางชำระสินเช่ือปดบัญชี) 

(3) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด  (2 บัญชี)             จำนวนเงิน       125,992.00  บาท 

    (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

                            รวม        จำนวนเงนิ       257,430.00  บาท 

 และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เปนเงิน 28,244.49 บาท  และเงินกู

สามัญทั่วไป เปนเงิน 1,177,961.67 บาท  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,206,206.16 บาทผอนชำระเดือนละ 16,400 บาท 

ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 9,135.39 บาทตอเดือน 

 

 

 

 



เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อ

ชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัตเิงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอน 

ชำระ เงินกูสามัญทั่วไป รายเดือน 16,590 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด   โดยจะมีเงินไดรายเดือน

คงเหลือสุทธิจากเดิม  9,135.39 บาท เปนจำนวน 12,011.39 บาทตอเดือน  

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธ.ออมสิน เปนเงิน 421,913 บาท 

และ ธ.อาคารสงเคราะห เปนเงิน 1,099,699 บาท  รวมเปนเงิน 1,521,612 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือน

ละ 11,400 บาท ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)   ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ.  

คงเหลือสุทธิเปนเงิน 12,011.39 บาทตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการชำระหน้ี นอกจากนี้สมาชิกยังมีคาลวงเวลา

เฉลี่ย 2,250 บาท ตอเดือน และคูสมรสทำงานเปนลูกจางสำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี  มีรายไดเดือน

ละ 12,000 บาท เพ่ือใชจายในการดำรงชีพ 

อยางไรก็ตามเพื่อใหการพิจารณาคำขอกูเงินสามัญทั่วไปเปนไปดวยความรอบคอบ รัดกุม ฝายจัดการจึง

เห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญทั่วไป เพื่อนำ

เงินกูที่ไดรับชำระหนี้  

1.  ผอนปรนหลักเกณฑและเงือ่นไขการใหขอกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูท่ีไดรับชำระหน้ีคือ 

1) บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)  3 บัญชี   

2) บ. โลตสัส มันน่ี เซอรวิสเซส จำกัด (มหาชน        3)   บ.บัตรกรุงไทย จำกัด   2  บัญชี                            

 2.  อนุมัตใิห สอ.กฟภ. ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 

  เนื่องจากคณะอนุกรรมการเงินกูชุดเดิมไดตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ไวแลวแตไมไดเสนอ เพราะหยุด

ปฏิบัติหนาที่เรื่องจึงตกคางอยู ดังนั้นเพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติเงินกู และการจายเงินกูเปนไปดวยความรวดเร็ว 

บรรเทาความเดอืดรอนของสมาชิก จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัตติอไป 
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม      อนุมัติให นาย ว. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวน 1,700,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูชุด

เดิมเสนอ และให สอ.กฟภ. ชำระหนี้สถาบันการเงินตามที่สมาชกิรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไป

เจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           

 

เรื่องที่  3.19 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย นาย ส. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) (เปนรายการที่อนกุรรมการ 

  เงินกูชุดเดิมพิจารณาไวแลว แตไมไดเสนอเพราะหยุดปฏิบัติหนาที่เรื่องจึงตกคางอยู) 

ฝายจัดการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาย ส. สมาชิกเลขที่...................... สังกัด กฟอ.................. ขอกู

สามัญท่ัวไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระเฉพาะคางวด และดอกเบี้ย

คางชำระ , ขำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และ หนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนี้ คือ 

 

 

 



 

(1)  ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                       จำนวนเงนิ        267,285.00  บาท  

(2)  ธ.ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี   จำนวนเงิน        195,715.01  บาท 

     (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) (ปดชำระเฉพาะคางวด + ดอกเบี้ยคางชำระ) 

       รวม                       จำนวนเงิน       463,000.01  บาท 
 
 และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน    เปนเงนิ 21,094.04 บาท และเงินกู

สามัญทั่วไป เปนเงนิ 1,924,722.80 บาท  ผอนชำระเดือนละ 29,030 บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สทุธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 18,087.23 บาทตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหนี้ทีอ่ยูในกระบวนการทางกฎหมายและชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพื่อชำระหนี้เฉพาะคางวด และดอกเบี้ยคางชำระ ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หาก

สมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงนิที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ เงนิกูสามัญทั่วไป รายเดือน 

30,670 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 105 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  18,087.23 บาท 

เปนจำนวน 16,447.233 บาทตอเดือน  

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

เปนเงิน 369,465 บาท , ธ.ออมสิน เปนเงิน 333,774 บาท   และ ธ.ทหารไทยธนชาต 2 บัญชี  เปนเงิน 

636,249.96 บาท รวมเปนเงนิทั้งส้ิน 1,339,488.96 บาท  (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด 

แนบ)  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 14,700 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 

16,447.23 บาทตอเดอืนและมีรายไดจากคาอยูเวร เฉลี่ยเดือนละ 800 - 1,000 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   

อยางไรก็ตามเพื่อใหการพิจารณาคำขอกูเงินสามัญทั่วไปเปนไปดวยความรอบคอบ รัดกุม ฝายจัดการจึง

เห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญทั่วไป เพื่อนำ

เงินกูที่ไดรับชำระหนี้  

1. ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรบัชำระหนี้คือ 

1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                       2)  ธ.ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี                                   

2.  อนุมัติให   สอ.กฟภ. ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท   

ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ    

  เนื่องจากคณะอนุกรรมการเงินกูชุดเดิมไดตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ไวแลวแตไมไดเสนอ เพราะหยุด

ปฏิบัติหนาที่เรื่องจึงตกคางอยู ดังนั้นเพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติเงินกู และการจายเงินกูเปนไปดวยความรวดเร็ว 

บรรเทาความเดอืดรอนของสมาชิก จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัตติอไป 
 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติท่ีประชุม    อนุมัติให นาย ส. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวน 2,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกู      

ชุดเดมิเสนอ และให สอ.กฟภ. ชำระหนี้สถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดที่ผูกู

ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           

 

 

 



 

เรื่องที่  3.20 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย นาย ณ. 

  (เกิน 2.5 ลาน ปดหนี้กรมบังคับคดี) (เปนรายการที่อนุกรรมการเงินกูชุดเดิมพจิารณา      

  ไวแลว แตไมไดเสนอเพราะหยุดปฏิบัติหนาที่เรื่องจงึตกคางอยู) 

ฝายจัดการ ดวยสมาชิก  สอ.กฟภ. ราย นาย ณ. สมาชิกเลขท่ี.....................สังกัด กฟอ.............ขอกูสามัญ

ทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้กรมบังคับคดี ดังน้ี คือ  

(1) ธ.ออมสิน (บัญชีพักดอกเบีย้)                    จำนวนเงิน       189,568.81  บาท  

(2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                       จำนวนเงิน       410,748.00  บาท  

(3) ธ.ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                  จำนวนเงิน       127,364.00  บาท  

(4) บ.บริหารสนิทรัพย เจ จำกัด              จำนวนเงิน         16,482.00  บาท  

(5) สำนักงานบังคับคดี จังหวัดรอยเอ็ด             จำนวนเงิน         71,942.88  บาท  

       รวม                     จำนวนเงนิ       816,105.69  บาท 
 

 และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน    เปนเงิน 19,796.89 บาท และ

เงินกูสามัญท่ัวไป เปนเงิน 2,094,300.45 บาท  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,114,097.34 บาท ผอนชำระเดือนละ 

37,470 บาท ปจจุบันมีเงนิไดรายเดอืนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 16,207.68 บาทตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหนี้สำนักงานบังคับคดีจึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้เฉพาะ

บัญชีพักดอกเบ้ีย ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระ เงินกูสามัญทั่วไป รายเดือน 50,900 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 70 งวด  โดยจะมีเงินได

รายเดอืนคงเหลือสุทธิจากเดิม  16,207.68 บาท เปนจำนวน 12,777.68 บาทตอเดอืน  

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน (หนี้คางชำระ

มากกวา 300 วัน) เปนเงิน 1,985,780.92 บาท หักจากสลิปเงินเดือน ดังนี้ งวดท่ี 1-24  เริ่มตั้งแตเดือน ก.พ. 

2564 ถึง ม.ค.2566 ผอนชำระเดือนละ 7,300 บาท , งวดท่ี 25-120 เริ่มเดือน ก.พ. 2566 ถึง ม.ค. 2574 ชำระ

เดือนละ 27,000 บาท และงวดสุดทาย ชำระสวนท่ีเหลือทั้งหมด และ  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปน

เงิน 1,068,222 บาท  (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ผอนชำระดวยตนเอง เดือน

ละ 18,500 บาท  ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 12,777.68 บาทตอเดือน และมีรายไดจาก

คาวิทยากร และรายไดเสรมิจากขายอาหาร เฉลี่ยเดือนละ 45,000 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   

อยางไรก็ตามเพื่อใหการพิจารณาคำขอกูเงินสามัญทั่วไปเปนไปดวยความรอบคอบ รัดกุม ฝายจัดการ  

จึงเห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำ

เงินกูที่ไดรับชำระหนี้  

1. ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญท่ัวไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรบัชำระหนี้คือ 

1) ธ.ออมสิน                                 2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   

3) ธ.ไทยพาณชิย จำกัด (มหาชน)       4) บ.บริหารสินทรัพย เจ จำกัด         

5) สำนักงานบังคับคดี จังหวัดรอยเอ็ด                  

  

 

 



 2. อนุมัติให สอ.กฟภ. ชำระหน้ีใหกับสถาบันการเงิน และสำนักงานบังคับคด ีตามท่ีสมาชิกรองขอโดย

สั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ  

  เนื่องจากคณะอนุกรรมการเงินกูชุดเดิมไดตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ไวแลวแตไมไดเสนอ เพราะหยุด

ปฏิบัติหนาที่เรื่องจึงตกคางอยู ดังนั้นเพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติเงินกู และการจายเงินกูเปนไปดวยความรวดเร็ว 

บรรเทาความเดอืดรอนของสมาชิก จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัตติอไป 
 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 
มติที่ประชุม      อนุมัติให นาย ณ.  กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวน 3,000,000 บาท  ตามท่ีคณะอนุกรรมการเงินกู

ชุดเดมิเสนอ และให สอ.กฟภ. ชำระหนี้สถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกู

ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ         

 

เรื่องที่  3.21 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย นาย อ. 

  (ไมเกนิ 2.5 ลาน ปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) (เปนรายการที่อนุกรรมการ 

  เงินกูชุดเดิมพิจารณาไวแลว แตไมไดเสนอเพราะหยุดปฏิบัติหนาที่เรื่องจึงตกคางอยู) 

ฝายจัดการ ดวยสมาชิก  สอ.กฟภ. ราย นาย อ .สมาชิกเลขที่.................. สังกัด กฟอ................  ขอกูสามัญ

ทัว่ไป จำนวน 2,500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหน้ีที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย   

ดังนี้ คือ  

(1) ธ.ออมสิน  (อยูในกระบวนการทางกฏหมาย) จำนวนเงนิ       197,817.59  บาท  

(2) ธ.ออมสิน  (บัญชีปรับปรุงโครงสรางหนี้)             จำนวนเงิน         19,400.75  บาท  

(3) บ.อีซี ่บาย  จำกัด (มหาชน)                      จำนวนเงนิ        150,000.00  บาท  

     (อยูในกระบวนการทางกฏหมาย) 

(4) บ.อิออนธนสนิทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด  3 บัญชี  จำนวนเงนิ        132,290.00  บาท 

    (อยูในกระบวนการทางกฏหมาย) 

        รวม                   จำนวนเงิน     499,508.34  บาท 
 

 และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เปนเงิน 29,408.10 บาท และเงินกู

สามัญทั่วไป เปนเงิน 1,988,986.65 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,018,394.75 บาท ผอนชำระเดือนละ 31,830 

บาท ปจจุบันมีเงนิไดรายเดอืนคงเหลือสุทธิหลงัจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 11,975.24 บาทตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฏหมาย    จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อ

ชำระหนี้ ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระ เงินกูสามัญท่ัวไป รายเดือน 33,130 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 95 งวด  และ เงินกูพิเศษ ATM 

เปนเงิน 251,928.01 บาท ผอนชำระ 4,150 บาทตอเดือน โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 

11,975.24 บาท เปนจำนวน 10,675.24 บาทตอเดือน  

 

 

 

 



แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน เปนเงิน 101,289 

บาท ชำระเปนรายป ๆ ละ 82,000 บาท , ธนาคารออมสิน   เปนเงิน 690,144 บาท หักจากสลิปเงินเดือน ๆ 

ละ 11,150 บาท ,บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี  รวมเปนเงิน 727,270 บาท , ธนาคารทหาร

ไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 586,470 บาท และ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จำกัด 

(มหาชน) เปนเงนิ 1,149,436.37 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,463,176.37 บาท   (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูล

เครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 26,668 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือ 

สุทธิเปนเงิน 10,675.24 บาทตอเดือน และมีรายไดเสริมจากขายอาหารทะเลแหง และขายขนมที่ตลาดสด เฉลี่ย

เดือนละ 20,000 บาท  คูสมรสมีรายไดจากการทำงานบริษัทเอกชน   เดือนละ 7,000 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการ

ชำระหนี้   

อยางไรก็ตามเพื่อใหการพิจารณาคำขอกูเงินสามัญทั่วไปเปนไปดวยความรอบคอบ รัดกุม ฝายจัดการจึง

เห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญทั่วไป เพื่อนำ

เงินกูที่ไดรับชำระหนี้  

1. ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญท่ัวไป เพื่อนำเงนิกูที่ไดรับชำระหนี้คือ 

1) ธ.ออมสิน   2 บัญชี            

2) อีซี่ บาย  จำกัด (มหาชน)                      

                3)   บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด  3 บัญชี     

 2.  อนุมัติให   สอ.กฟภ. ชำระหน้ีใหกับสถาบันการเงิน ตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ   

  เนื่องจากคณะอนุกรรมการเงินกูชุดเดิมไดตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ไวแลวแตไมไดเสนอ เพราะหยุด

ปฏิบัติหนาที่เรื่องจึงตกคางอยู ดังนั้นเพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติเงินกู และการจายเงินกูเปนไปดวยความรวดเร็ว 

บรรเทาความเดอืดรอนของสมาชิก จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัตติอไป 
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
มติที่ประชุม      อนุมัติให นาย อ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวน 2,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูชุด

เดิมเสนอ และให สอ.กฟภ. ชำระหน้ีสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดที่ผูกูไป

เจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           

 

เรื่องที่  3.22  พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

   ราย น.ส. ณ. ปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย (เปนรายการที่ อนุกรรมการเงินกูชุด

  เดิมพิจารณาไวแลว แตไมไดเสนอเพราะหยุดปฏิบัติหนาที่เรื่องจึงตกคางอยู) 

ฝายจัดการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย น.ส. ณ. สมาชิกเลขที่........................สังกัด กฟข. ขอกูสามัญเพ่ือ

ชวยเหลือสมาชิก ในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท     มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปด

ชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  ดังนี้ คือ  

 

 

 



(1)  ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                   จำนวนเงนิ          12,693.87  บาท 

     (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

(2)  ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                   จำนวนเงนิ          87,306.13  บาท 

      (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

       รวม                    จำนวนเงิน        100,000.00   บาท 
 

 และสมาชิกมีภาระหนี้กับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เปนเงนิ 50,000 บาท ผอนชำระเดือน

ละ 4,300 บาท เงนิกูพิเศษ ATM  เปนเงิน 257,877.07 บาท ผอนชำระเดอืนละ 4,250 บาท , เงินกูสามัญเพื่อซื้อ

ทรัพยสิน เปนเงิน 157,730.16 บาท ผอนชำระเดือนละ 2,350 บาท และ เงินกู สามัญทั่วไป เปนเงิน 

1,962,340.10 บาท ผอนชำระเดือนละ 27.270 บาท รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 2,427,947.33 บาท ผอนชำระเดือนละ 

38,170 บาท ปจจุบันมเีงนิไดรายเดอืนคงเหลอืสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 25,454.29 บาทตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือ

สมาชิก ในสถานการณ Covid-19  เพื่อชำระหน้ีดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตาม

จำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ เงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิก ในสถานการณ Covid-19   

รายเดือน 7,330 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 82 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  

25,454.29 บาท เปนจำนวน 18,124.49 บาทตอเดือน  

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธ.ออมสิน เปนเงิน 847,357 บาท 

หักจากสลิปเงินเดือน ๆ ละ 4,967 บาท , ธ.ออมสิน (อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม) เปนเงิน 

175,158 บาท ผอนชำระดวยตนเอง งวดที่ 1-95  เริ่ม มิ.ย. 60 – เม.ย. 63  เดือนละ 3,300 บาท  และงวด

สุดทาย พ.ค. 68 ชำระหนี้สวนที่เหลือทั้งหมด และ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 80,127 บาท รวมเปน

เงินทั้งสิ้น 255,285 บาท  (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ผอนชำระดวยตนเอง 

เดือนละ 3,960 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 18,124.49  บาทตอเดือน ซึ่งเพียงพอ

ตอการชำระหน้ี   

อยางไรก็ตามเพื่อใหการพิจารณาคำขอกูเงินสามัญทั่วไปเปนไปดวยความรอบคอบ รัดกุม ฝายจัดการ      

จึงเห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือ

สมาชิก ในสถานการณ Covid-19   เพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับชำระหน้ี  

1. ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิก ในสถานการณ Covid-19   

เพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับชำระหน้ีคือ 

1) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)      

2)  ธ.กสกิรไทย จำกัด (มหาชน)             

 2. อนุมัติให   สอ.กฟภ. ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ  

  เนื่องจากคณะอนุกรรมการเงินกูชุดเดิมไดตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ไวแลวแตไมไดเสนอ เพราะหยุด

ปฏิบัติหนาที่เรื่องจึงตกคางอยู ดังนั้นเพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติเงินกู และการจายเงินกูเปนไปดวยความรวดเร็ว 

บรรเทาความเดอืดรอนของสมาชิก จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัตติอไป 

 

 



จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
มติที่ประชุม      อนุมัติให น.ส. ณ. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิก ในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 

บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการเงินกูชุดเดิมเสนอ และให สอ.กฟภ. ชำระหนี้สถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ        

 

เรื่องที่  3.23 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 

  ราย น.ส. ส. ปดหนี้ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร (เปนรายการท่ีอนุกรรมการเงินกูชุดเดิม 

  พิจารณาไวแลว แตไมไดเสนอเพราะหยุดปฏิบัติหนาที่เร่ืองจึงตกคางอยู) 

ฝายจัดการ ดวยสมาชิก  สอ.กฟภ. ราย น.ส. ส. สมาชิกเลขที่................สังกัด กฟอ.............. กูสามัญเพ่ือ

ชวยเหลอืสมาชิก ในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระ

หนี้ที่อยูในขอมูลเครดติบูโร  ดังนี้ คือ  

(1)  ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                   จำนวนเงิน          35,460.15  บาท  

(2)  ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                     จำนวนเงิน         161,233.39  บาท  

(3)  บ.กิจฤดี เคดพีี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด     จำนวนเงนิ          91,980.00  บาท  

         รวม         จำนวนเงิน         288,673.54  บาท 

 และสมาชิกมีภาระหนี้กับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM  เปนเงิน 238,985.22 บาท ผอน

ชำระเดือนละ 3,940 บาท และ เงินกูสามัญทั่วไป เปนเงิน 2,459,447.51 บาท ผอนชำระเดือนละ 24,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,698,432.73 บาท ผอนชำระเดือนละ 28,340 บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิ

หลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 6,666.57 บาทตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหน้ีที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิก 

ในสถานการณ Covid-19  เพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่

รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ เงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิก ในสถานการณ Covid-19   รายเดือน 

5,430 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 6,666.57 บาท 

เปนจำนวน 6,786.57 บาทตอเดอืน  

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธ.ออมสิน เปนเงิน 700,704 บาท 

หักจากสลิปเงินเดือน ๆ ละ 4,000 บาท , ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 426,750 บาท และ ธ.

อาคารสงเคราะห (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 3 บัญชี เปนเงิน 95,567 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 522,317 

บาท   (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 6,567 บาท  

ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 6,786.57 บาทตอเดือน  และมีรายไดเสริมจากการขาย

แฮมเบอรเกอร เฉลี่ยเดือนละ 21,000 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   

อยางไรก็ตามเพื่อใหการพิจารณาคำขอกูเงินสามัญทั่วไปเปนไปดวยความรอบคอบ รัดกุม ฝายจัดการจึง

เห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือ

สมาชิก ในสถานการณ Covid-19   เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับชำระหนี้  

 

 



1. ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิก ในสถานการณ Covid-19    

เพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับชำระหน้ีคือ 

1) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)            

2) ธ. กรงุไทย จำกัด (มหาชน)             

3) บ.กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด         

 2. อนุมัติให   สอ.กฟภ. ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 

  เนื่องจากคณะอนุกรรมการเงินกูชุดเดิมไดตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ไวแลวแตไมไดเสนอ เพราะหยุด

ปฏิบัติหนาที่เรื่องจึงตกคางอยู ดังนั้นเพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติเงินกู และการจายเงินกูเปนไปดวยความรวดเร็ว 

บรรเทาความเดอืดรอนของสมาชิก จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัตติอไป 
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
มติที่ประชุม      อนุมัติให น.ส. ส. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิก ในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 

บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการเงินกูชุดเดิมเสนอ และให สอ.กฟภ. ชำระหนี้สถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
 

เรื่องที่  3.24 พิจารณาการใหเงินกูประเภทตางๆ ในอำนาจคณะอนกุรรมการเงินกูที่คางอยู 

ฝายจัดการ ดวยปจจุบันมีคำขอกูเงินประเภทตาง ๆ ในอำนาจคณะอนุกรรมการเงินกู ซึ่งฝายจัดการ

พิจารณาแลวเห็นวารายละเอียดเปนไปตามหลักเกณฑการขอกูเงินประเภทนั้น รอการนำเสนอขออนุมัติ

คณะอนุกรรมการเงนิกูตั้งแตตนเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 657 เรื่อง ประกอบดวย 

1. คำขอกูเงินกูเพื่อชวยเหลือสมาชิก (Covid-19) จำนวน 455 เรื่อง  

วงเงิน 189,581,000 บาท  

2. เงินกูสามัญทั่วไป/เงินกูพเิศษใชหุนค้ำประกันจำนวน 202 เรื่อง  

วงเงิน 255,206,000 บาท 

  เพื่อใหการจายเงินกูใหสมาชิกผูขอกูเปนไปดวยความรวดเร็ว บรรเทาความเดือนรอนของ

สมาชิกผูขอกู ฝายจัดการเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติคำขอกูชุดดังกลาว 

เพ่ือใหสามารถเรงรัดการจายเงินกูไดโดยเร็ว 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม อนุมัติคำขอกูเงินกูเพื่อชวยเหลือสมาชิก (Covid-19) จำนวน 455 เรื่อง วงเงิน 189,581,000 

บาท และเงินกูสามัญทั่วไป/เงินกูพิเศษใชหุนค้ำประกันจำนวน 202 เรื่อง วงเงิน 255,206,000 บาท ตาม

รายละเอียดที่ฝายจัดการเสนอ 

 

 

 

 



เร่ืองท่ี  3.25 พิจารณาอำนาจอนมุัติคำขอกูเงินประเภทตางๆ 

ฝายจัดการ ตามที่ประธานกรรมการมีขอสั่งการใหสรุปรายละเอียดอำนาจพิจารณาอนุมัติคำขอกูเงิน

ประเภทตางๆ ที่ถือปฏิบัติอยู นั้น ฝายจัดการไดดำเนินการแลวรายละเอียดดงันี้ 
 

อำนาจอนุมัติ ประเภทของคำขอกู 

1. ฝายจัดการ 

1.1 ผูจัดการ 

1.2 รองผูจัดการ 

 

- เงนิกูพิเศษ ATM 

- เงนิกูฉุกเฉิน 

2. คณะอนุกรรมการเงนิกู 

 

- เงินกูพิเศษทุกประเภท 

- เงินกู ส ามัญ ใชบุ คคลค้ ำประกันทุกประเภท     

วงเงินไมเกิน 2,500,000 บาท 

- เงินกูสามัญ กรณีใชมูลคาหุนและ/หรือเงินฝาก

เปนหลักประกันไมจำกัดวงเงิน 

- เงิน กู ส า มัญ ใช บุ คคลค้ ำป ระกัน ว งเงิน เกิน 

2,500,000 บาท เฉพาะรายที่ขอมูลทางการเงิน

ในเครดติบูโรสถานะปกติ 

3. คณะกรรมการดำเนินการ เงินกูสามัญใชบุคคลค้ำประกันวงเงินเกิน 2,500,000 บาท 

เฉพาะรายที่ขอมูลทางการเงินในเครดิตบูโรสถานะอยูใน

กระบวนการทางกฏหมายหรือสถานะอื่นท่ีแสดงถึงการผิด

นดัชำระหนี้ 

 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดำเนินการตามการมอบอำนาจอนุมัติเดิม โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ

เงินกูพิจารณาทบทวนการมอบอำนาจอนุมัติเดิมเพื่อใหมีความคลองตัวขึ้นและนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง 
 

เรื่องที่  3.26 ขออนุมัติจายทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำป 2564 

ฝายจัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 32/2563 เมื่อวันที่ 27 

พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให สอ.กฟภ. จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรของสมาชิกใหแกสมาชิกสังกัด

สำนักงานใหญ เกษียณอายุ และสมาชิกในสวนภูมิภาคสังกัดการไฟฟาเขต 12 เขต ตามสัดสวนสมาชิกในสังกัด 

นั้นโดยแบงตามสัดสวนการจัดสรรทุนสงเสริมการศึกษา 70% เปนเงิน 2,885,000 บาท และทุนเรียนดี 30% 

เปนเงิน 1,233,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,118,000 บาท น้ัน ฝายจัดการไดพิจารณารายละเอียดคณุสมบัติ

ของผูที่ขอรับทุนสำหรับสมาชิกสังกัดสำนักงานและเกษียณอายุ และสมาชิกในสวนภูมิภาคผูอำนวยการไฟฟาเขต 

12 เขต เปนผูพิจารณาเรียบรอยแลว ไดนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาพิจารณา ดังนี้ 

 

 



ประเภททนุ 
จำนวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร (บาท) 

จำนวนสมาชิก จำนวนเงินที่ขอ 

อนุมัติ (บาท) 

จำนวนเงินทุน 

คงเหลือ (บาท) ย่ืนขอ อนุมัติ 

ทุนสงเสริม 2,885,000 1,449 1,053 2,632,500 252,500 

ทุนเรียนดี 1,233,000   905   582 1,481,000      -248,000 

รวม 4,118,000 2,354 1,635 4,113,500   4,500 
  
     คณะอนกุรรมการศกึษาพฒันา ในการประชุมครั้งท่ี 27/2563 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ไดพิจารณา ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงทนุสงเสริมการศึกษา สังกัดสำนักงานใหญ ไปทุนเรียนดี จำนวน 134,000 บาท 

2. เปลีย่นแปลงทุนสงเสริมการศึกษา สังกัดเกษียณ ไปเปนทุนเรียนดี จำนวน 5,000 บาท 

3. เปลีย่นแปลงทุนสงเสริมการศึกษา กฟฉ.2 ไปเปนทุนเรียนด ีจำนวน 37,500 บาท 

4. เปลี่ยนแปลงทุนสงเสรมิการศึกษาสำนักงานใหญ ไปเปนทุนเรียนดีเกษียณจำนวน 74,500 บาท 

5. จายทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ประจำป 2564 ใหแตละสังกัดตาม จำนวนเงินที่จัดสรร    

     รวมเปนเงิน  4,113,500 บาท  ท้ังนี้มีทุนคงเหลือ จำนวน 4,500 บาท เพื่อจัดสรรในปถัดไป และ

     นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตอไป 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม อนุมัติจายทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำป 2564 จำนวน  4,113,500 บาท ทั้งน้ีมี

ทุนคงเหลือ จำนวน 4,500 บาท เพ่ือจัดสรรในปถัดไป ตามอนุกรรมการศึกษาพัฒนาชุดเดิมเสนอ 
 

เรื่องที่  3.27 การนำผลตอบแทนจากการลงทุนออกจากกองทุนเพื่อรับรูรายไดของสหกรณ 

ฝายจัดการ ตามที่ สอ.กฟภ. ไดจัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 2 บริษัท  เพื่อ

จัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. และโอนเงินให บลจ. บริหารเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 และวันที่ 13 

กุมภาพันธ 2563  กองละ 500 ลานบาท   ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  กองทุนฯ มีมูลคาทรัพยสินเกินกวา 

500 ลานบาท   ฝายจัดการจึงเห็นควรพิจารณานำผลประโยชนของกองทุนออกเพื่อรับรูเปนรายไดของสหกรณ   

โดยพิจารณาจากมูลคาทรัพยสินสทุธิ ณ วันที่ 11  พฤศจิกายน 2564   ทั้งนี้ให บลจ. โอนผลประโยชนเขาบัญชี

ออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 073-1-06900-5 ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ตามรายละเอียดดังน้ี 

วันท่ีนํา

ผลประโยชนออก 

ค ร้ังท่ี 1/2564

มูลค าท่ีนําออก 

ครั้ งท่ี 1/2564 

(ล านบาท)

1 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 

กองท่ี 1 (EQ)

08 มี.ค. 64 40.000 527.915 20.000

2 วรรณ กองท่ี 2 

(PV0580)

12 มี.ค. 64 20.000 527.450 20.000

60.000 1,055.365 40.000

มูลค าผลประโยชนท่ี

เสนอนําออกค ร้ังน้ี 

2/2564 (ล านบาท)

รวมท้ัง 2 กอง

การนําผลประโยชนออกค ร้ังท่ี 1/2564

ลําดับ บลจ.

มูลค าสินทรัพย ณ 

วันท่ี 11 พ.ย.64 

(ล านบาท)

  



  

 ทั้งน้ี  การพิจารณาวงเงินการนำผลประโยชนออกจากกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. กองที่ 1(EQ)  

และกองที่ 2 (PV0580)   วิธีปฏิบัติเดิมคณะกรรมการชุดที่ 24 ไดมอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการพิจารณาแผน

บริหารการเงิน  แตเนื่องจากในครั้งนี้เปนกรณีเรงดวน  เพื่อใหการนำเงินออกแลวเสร็จและรับรูเปนรายไดทันใน

งบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2564  เพื่อเปนขอมูลวางแผนในการจัดสรรผลกำไรของสหกรณฯ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการนำผลประโยชนออกครั้งที่ 2/2564  จากกองทุนสวนบุคคลของ 

สอ.กฟภ. กองที่ 1 (EQ)  และกองที่ 2 (PV0580)   

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหฝายจัดการ แจง บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) นำผลตอบแทนออกจากการลงทุนใน

กองที่ 1(EQ) จำนวน 20 ลานบาท และแจง บลจ. วรรณ  นำผลตอบแทนออกจากการลงทุนในกองที่  2 

(PV0580) จำนวน 20 ลานบาท   

 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องทราบ 

เรื่องที่  4.1 -  จรรยาบรรณของ สมาชิก สอ.กฟภ. 

-  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องการกระทำการหรืองดเวนกระทำการ 

 จนทำใหสหกรณเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือของสมาชิก 

- คานิยมองคกร 

-  แผนยุทธศาสตร ฉบับที ่2 พ.ศ. 2564-2566  

              หมายเหตุ   ฝายจัดการอยูระหวางนำเสนอขออนุมัติจัดทำประกาศประมวลจริยธรรมของ

คณะกรรมการดำเนินการ ผู จัดการ ที่ปรึกษา และเจาหนาท่ีของสหกรณ และประกาศ

จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการ ทีป่รึกษา และเจาหนาที่ของสหกรณ ตาม

คำแนะนำของสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 เพื่อใชทดแทนประกาศ

จรรยาบรรณของกรรมการดำเนินการ และเจาหนาที่ สอ.กฟภ. ซึ่งประกาศมาตั้งแตป 2557 
  
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม     รับทราบและใหคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่25 ถอืปฏิบัติ 

 

เรื่องที่ 4.2  -  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

- กฏกระทรวงการดำเนนิงาน และการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพย และสหกรณ    

    เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 

-  ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563      
    

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 

 



 

เรื่องที่ 4.3 ผลการดำเนนิงานและวิเคราะหงบการเงินของ สอ.กฟภ. 

ฝายจัดการ รายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ.  

ณ งวดเดือน ตุลาคม 2564 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังน้ี 

 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,485    คน     สมทบ      1,827   คน รวม 35,312  คน 

สนิทรัพยรวม                                         

เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 

เงนิฝากชุมนมุฯ 

เงนิลงทุน 

ลกูหนี้เงินกู 

เงนิรับฝาก 

ตัว๋สัญญาใชเงนิ/เงนิกูยืม 

ทนุเรือนหุน 

ทนุสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (ต.ค.64) 

กำไรสะสม (ม.ค.-ต.ค.2564)             

57,743.574   

1,281.792 

1,750.000 

32,494.990 

21,799.142 

27,530.883 

4,018.000 

22,817.130 

2,011.942 

233.460 

115.848 

117.612 

1,234.658 

 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

      ทั้งนี้ กำไรสะสมเปนผลตอบแทนจากการลงทุนใน บลจ. จำนวน 120.000 ลานบาท และกำไร

จากการดำเนินงาน ม.ค.- ต.ค.2564 จำนวน 1,185.158 ลานบาท หักดวย การดอยคาจาก หุนกูการบินไทย 

จำนวน 70.500 ลานบาท  รวมกำไรสะสม ม.ค. - ต.ค.2564  จำนวน 1,234.658 ลานบาท หากไมรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน บลจ. กำไรสะสมจาก การดำเนินงานจะต่ำกวาประมาณการเดอืน ตุลาคม 2564 

จำนวน 47.410 ลานบาท 
 
จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 

 
มติที่ประชุม     รับทราบผลการดำเนินงาน และวิเคราะหงบการเงินของ สอ.กฟภ. และใหฝายจัดการเพิ่มเตมิ 

อัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรัพยเฉลี่ยขนาดใหญพิเศษ (Peer Group) ป 2563 ในรายงานการ

เปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงนิประจำเดือนตามขอสังเกตของกรรมการดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 



 

 เรื่องที่  4.4 ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 

 ฝายจัดการ  ฝายจัดการไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จาย ในระหวางป 2564 ในเดือน

ตุลาคม 2564 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 1,281.792 ลานบาท และมีตนทุนเงินทุนในเดือน ตุลาคม 2564  

ดงันี ้ 

  1. ตนทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.12 เปนผลใหมี  ตนทุนเงินทุน

รอยละ 4.0003 

2. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบ้ียจาย (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผล 

ใหมีตนทุนเงินทุนรอยละ 2.9052 

3. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผลใหมี    

ตนทุนเงินทุนรอยละ 1.5874 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 

 

เรื่องที่  4.5 การจัดทำรางการประกวดราคาจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องบันทึก 

  ขอมูล อุปกรณประกอบและซอฟแวรที่เกี่ยวของในการจัดทำโครงการจัดทำศูนยขอมูล  

   (Data Center) และศูนยสำรองขอมูล 

ฝายจัดการ  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดจัดทำโครงการจัดทำศูนยขอมูล 

(Data Center) และศูนยสำรองขอมูล โดยกำหนดใหมีการจัดหา Hardware/Software เพื่อทดแทนการใชงาน

ในระบบงานปจจุบัน และจัดหาเพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบงานใหม รวมถึงการจัดการระบบสื่อสาร วัตถุประสงค

เพื่อใหระบบงานสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเปนอยางดี และสหกรณฯ มีศูนยขอมูล และ

ศูนยขอมูลสำรองที่ปลอดภัย สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่องแมเกิดภาวะฉุกเฉิน นั้นคณะอนุกรรมการศึกษา

พัฒนา      

             คณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 24 ไดเห็นชอบใหจัดซื้อHardware/Software และอุปกรณที่เก่ียวของ 

ดังรายการตอไปนี ้

(1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) พรอมระบบปฎิบัติการ จำนวน   2   ชุด 

(2) เครื่องบันทึกขอมูลสำหรับคอมพิวเตอรแมขาย (San Storage) จำนวน   1   ชุด 

(3) อุปกรณ Ethernet Switch     จำนวน   4   ชุด 

(4) โปรแกรม Hypervisor      จำนวน   2   ชุด 
 

โดยคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  24 ไดพิจารณากำหนด    

คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของHardware/Software และอุปกรณท่ีเกี่ยวของดังกลาวขางตน และขอกำหนด

ทั่วไปเรียบรอยแลว พรอมทั้งไดจัดทำรางประกาศ สอ.กฟภ. เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อพรอมติดตั้ง       

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องบันทึกขอมลู อุปกรณประกอบ และซอฟตแวรที่เก่ียวของเรียบรอยแลว 

 

 



 

ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติที่ผานมาคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาจะนำสงรางการประกวดราคาจัดซื้อพรอมติดตั้ง

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครือ่งบันทึกขอมูล อุปกรณประกอบ และซอฟตแวรที่เก่ียวของในการจัดทำโครงการ

จัดทำศูนยขอมูล (Data Center) และศูนยสำรองขอมูล ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางเพื่อดำเนินการตาม

ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจัดซื้อและจัดจางของสหกรณ พ.ศ. 2560 ตอไป ฝายจัดการจึงเห็นควรนำเรียน 

รางการประกวดราคาดังกลาว เสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบและมอบหมายคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง

ดำเนินการตอไป 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 

 

เรื่องที่ 4.6 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2564 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ในวัน

พุธที ่24 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 น.  ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 3 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดการประชุม เวลา 17.30 น. 

 

 

      (ลงชื่อ)                     ประธานในท่ีประชุม 

           (นายเสรี    ปรัชญกุล) 

                                                         ประธานกรรมการ สอ.กฟภ. 

 

 

      (ลงชื่อ)      ผูจดบันทึกการประชุม 

         (นายฉัตรชัย  ทวีโภค)  

                     ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 


