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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 25 

ครั้งท่ี 5/2564 วันพุธท่ี 12 มกราคม 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2  อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

3. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

4. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

5. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

6.  นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

7. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

8. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

2. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

3. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

4. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

5. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

6. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

7. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 
 
เปดประชุมเวลา 13.00 น. 
                   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ ทำหนาที่ประธานในการประชุมไดกลาวสวัสดีปใหมและ

เปดประชมุ ตามระเบียบวาระดังนี้ 
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เรื่องที่จะแจงใหทราบในวันนี้มีอยู 2 เรื่อง  

  1. เรื่องที่ไดไปรวมประชุมกับ ชสอ. และสหกรณเจาหนี้ของหุนกูการบินไทย เพื่อที่จะไป

เจรจากับทางกรมตรวจบัญฃีสหกรณ เพื่อจะขอผอนผันเก่ียวกับการที่ใหเราตั้งดอยคาหุนกูการบินไทย แตโดย

สรุปแลวทางกรมบัญชีสหกรณก็ยืนยันตามบันทึกเดิม บันทึกวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่จะใหสหกรณเจาหนี้

ทุกแหงตองตั้งคาเผื่อการดอยคาของหุนกูการบินไทยท่ี 5% ของมูลหนี้ในแตละป โดยที่เขาก็ใหความหวังไวใน

อนาคตวา ตอเมื่อการบินไทยไดดำเนินการจนสามารถชำระเงินใหเจาหนี้ไดแลว ก็จะมาพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง 

ซึ่งถามองใน 3 ปขางหนา ในป 2567 ประมาณเดือนมิถุนายนคงจะเริ่มไดรับดอกเบ้ีย ที่สามารถบันทึกบัญชีได 

ตรงนั้นอาจจะใชเปนขอมูลในการเจรจากับกรมตรวจบัญชีสหกรณเก่ียวกับเรื่องนี้ไดอีกครั้ง 

  2. สวนสถานะชอง บริษัทการบินไทย ทางตัวแทนของบริษัทการบินไทย นำโดย ทาน         

ปยะสวัสดิ์ เอง ไดชี้แจงผาน Zoom ใหเจาหน้ีทุกแหงไดรับทราบสถานะที่เขาไดดำเนินการตามแผนฟนฟู โดย

สรุปแลวในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนเรื่องของการปรับองคกร จำนวนพนักงานตาง ๆ เขาทำไดเหนือแผน       

การปรับกำลังผลิต คือเรื่องการลดฝูงบินตาง ๆ ก็ยังคงเปนไปตามแผนฟนฟูทุกอยาง การขายทรัพยสิน

เพื่อที่จะใหมีเงินสดหมุนเวียนรวมทั้งเงินที่จะมาใชดำเนินการตางๆ ก็ถือวาดีกวาแผน สาเหตุที่พูดไดวาดีกวา

แผน เพราะตามแผนแลวเขาจะตองระดมทุนใหมอีกประมาณ 50,000 ลาน แตลาสุดที่การบินไทยยืนยันเคา

ตองการระดมทุนเพียงใหม 25,000 ลาน ก็ถือวา status ในเรื่องนี้จะดีกวาแผนเปนเรื่องที่อยากจะแจงให

คณะกรรมการทุกทานไดรับทราบไวในเบื้องตนจะทำเปนจดหมายขาวแจงใหสมาชิกทุกคนไดทราบตอไปดวย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 

  ครั้งท่ี 4/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 
 

เลขานุการ  ขออนุญาตถอนวาระนี้ออก 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  3.1 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันประจำปบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ.2563 หมวดที่ 4 การ

ดำเนินงาน (เอกสารแนบ 1)  

 “ขอ 18. วงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญอาจกำหนดวงเงินกูยืม หรือการค้ำประกัน

สำหรับปหนึ่งๆ ไวตามท่ีจำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน  วงเงนิซึ่งกำหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียนสหกรณ  
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ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม หรือการ

ค้ำประกันสำหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรบัปกอนไปพลาง 

 ขอ 19. การกูยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสาร

การเงิน หรือโดยวิธีอื่นใดสำหรับใชเปนทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดำเนินการ

เห็นสมควร ทั้งนี้จะตองอยูภายในวงเงินกูยืม หรอืการค้ำประกันตามขอ 18” 

 2. ขอมูล 

 2.1 ตามระเบียนนายทะเบียนสหกรณวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ

ค้ำประกันของสหกรณ พ.ศ.2561 (เอกสารแนบ 2) 

 ขอ 7 หลักเกณฑการพิจารณาวงเงินการกูยืมของสหกรณ 

  7.2 หลักเกณฑการพิจารณาทั่วไปสำหรับสหกรณแตละประเภท 

   7.2.1 พิจารณาจากทุนเรือนหุ นที่ชำระแลวรวมกับทุนสำรองของสหกรณตามงบ

ทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญ 

            กรณีสหกรณมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินปปจจุบัน ใหพิจารณาจากทุน

เรือนหุนหลังหักผลขาดทุนสะสมแลว กรณีสหกรณใดมีผลขาดทุนสะสมเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุนในการ

กำหนดวงเงินการกูยืมจะตองเสนอแผนฟนฟูการดำเนินงานของสหกรณใหที่ประชุมใหญพิจารณาเห็นชอบดวย  

และในการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืม ใหพิจารณาความเปนไปไดในการจัดหาเงินทุนเพื่อ

ดำเนินงานตามแผนฟนฟูการดำเนินงานของสหกรณ  แตตองไมเกินกวาหลักเกณฑในขอ 7.2.2 หรือเทากับท่ี

สหกรณกอหนี้ภาระผูกพันไวแลว 

   7.2.2 กำหนดคาสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินการกูยืมของสหกรณ  แยกตาม

ประเภทของสหกรณ  ดังน้ี 

          1. ประเภทสหกรณออมทรัพย ถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณไมเกิน 1.5 

เทาของทุนเรอืนหุนรวมกับทุนสำรองของสหกรณ 

    2. ประเภทสหกรณรานคา ถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณไมเกิน 10 เทา

ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรองของสหกรณ 

    3. ประเภทสหกรณการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณ

บริการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณไมเกิน 5 เทาของทนุเรือนหุนรวมกับทุนสำรอง

ของสหกรณ 
 

 2.2 ตามหนังสือนายทะเบียนสหกรณ ลงวันที ่ 14 เมษายน 2563 (เอกสารแนบ 3)  เห็นชอบให 

สอ.กฟภ. กำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ภายในวงเงนิ 12,000 ลาน

บาท   โดยในป 2564  สอ.กฟภ. ถือใชวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันภายในวงเงิน 12,000 ลานบาท  เนื่องจาก

เรื่องการขอวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2564 กำหนดไวในการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 ป 2564  

แต สอ.กฟภ. ไมสามารถจัดประชุมใหญไดจากสถานการณ COVID  
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 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื ่องคำนิยามวงเงินการกู ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ

ประกาศ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561(เอกสารแนบ 4) 

 “ขอ 2 วงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบหมายถึง วงเงินที่สหกรณจะสามารถกอหนี้ภาระผูกพัน

ได  ซึ่งจำกัดสำหรับรอบปทางบัญชีหนึ่งๆตามที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามมาตรา 47 แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542” 

 ทั้งนี้ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2564  สอ.กฟภ. ไดขอเปดวงเงินกูยืมระยะสั้น (PN) 

กับสถาบันการเงินไวสูงสุด 12,404 ลานบาท  โดยนำเงินออกมาใชจร ิงสูงสุด 6,168 ลานบาท  (ณ 30 

กันยายน 2564) (เอกสารแนบ 5) 

 2.3 จากงบแสดงฐานะการเงินของ สอ.กฟภ. สำหรับสิ้นสุดวันท่ี 30 พฤจิกายน 2564  สอ.กฟภ. มีทุน

เรือนหุนและทุนสำรองรวม 24,706.369 ลานบาท  (22,933.195+1,773.174)  ซึ่งตามระเบียบนายทะเบียน

ตามขอ7.2.1 และ 7.2.2 ขอยอย 1   สอ.กฟภ. สามารถถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณได  37,059.553 ลาน

บาท (24,706.369x1.5) (เอกสารแนบ 6) 

 3. ขอพิจารณา 

 ในคราวประชุมใหญสามัญประจำป พ.ศ.2565 สหกรณจะตองขออนุมัติวงเงินกูยืม หรือค้ำประกัน

ประจำปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  ฝายจัดการเห็นควรกำหนดวงเงินกูยืม หรือค้ำประกันในวงเงิน 

15,000.00 ลานบาท  เพ่ือทำธุรกรรมจัดหาเงินมาสำรองการกูยืมของสมาชิก และสำรองในกรณีเกิดวิกฤตทาง

การเงิน อีกทั้งเพ่ือเปนโอกาสในการลงทุนที่จะเพ่ิมขึ้นในป พ.ศ.2565  ซึ่งการเพ่ิมวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันไม

มีคาใชจายใด ๆ อีกทั้ง สอ.กฟภ. มีตราสารหนี้ (เอกสารแนบ 7) สำหรับค้ำประกันวงเงินกูยืม เพียงพอตอ

วงเงินที่ สอ.กฟภ. ขอเพ่ิม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติวงเงินกูยืม หรือค้ำประกันประจำปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  ในวงเงิน 

15,000.00 ลานบาท เพื่อทำธุรกรรมจัดหาเงินมาสำรองการกูยืมของสมาชิก และสำรองในกรณีเกิดวิกฤต    

ทางการเงิน  
 

เรื่องที่  3.2 ขออนุมัติจางพัฒนาระบบบริการสมาชิกแบบออนไลนผานมือถือ (Mobile App) 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 การประชุมครั ้งที่ 3/2564 วันที่ 8 

ธันวาคม 2564 เรื่องท่ี 3.16 อนุมัติในหลักการจางบรษิัท ไอโซแคร ซีสเตม็ส จำกัด พัฒนาระบบบริการสมาชิก

แบบออนไลนผานมือถือ (Mobile App) โดยวิธีพิเศษ ในวงเงิน 870,000 บาท เนื่องจากเปนผูพัฒนาระบบงาน

ของสหกรณอยูแลวและเพ่ือใหงานเปนไปอยางตอเนื่อง  

  คณะกรรมการจัดซื ้อจัดจางในการประชุมครั ้งที่ 3/2564 เมื ่อวันที ่ 29 ธันวาคม 2564          

ไดพิจารณารายละเอียดตางๆ ตามที่คณะกรรมการศึกษาพัฒนาเสนอและไดดำเนินการตอรองเงื่อนไขกับบริษัท

แลว  บริษัทฯ ยินดีเสนอเงื่อนไขใหมดังนี้ 
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 1. ลดราคาคาพัฒนาระบบ Mobile App จาก 615,000 บาท ลงเหลือ 600,000 บาท (ไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม) 

 2. เพิ่มระยะเวลารับประกันระบบ จาก 1 ป เปน 18 เดือน 
 
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จึงเห็นควรขออนุมัติจัดจางบริษัท ไอโซแคร ซีสเต็มส จำกัด พัฒนาระบบ

บริการสมาชิกแบบออนไลนผานมือถือ (Mobile App) เปนเงิน 600,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% เปนเงิน 

42,000 บาท รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 642,000 บาท  (หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) โดยมีเงื่อนไขการรับประกัน 

18 เดือน รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ qtt641115 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ตามแนบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติจัดจาง บริษัท ไอโซแคร ซีสเต็มส จำกัด พัฒนาระบบบริการสมาชิกแบบออนไลนผาน

มือถือ (Mobile App) เปนเงิน 600,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% เปนเงิน 42,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

642,000 บาท  (หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) โดยมีเงื่อนไขการรับประกัน 18 เดือน 
 

เรื่องที่  3.3 ขออนุมัติหลักการจัดจางพัฒนาโปรแกรมระบบสนับสนนุการตัดสินใจของผูบริหาร (MIS)  

  โดยวิธีพิเศษ 

เลขานุการ  

 1. เหตุผลและความจำเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 19/2563 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

(เอกสารแนบ 1) คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาไดรายงานผลการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 

โครงการ “จัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร” จากผลการศึกษาคณะอนุกรรมการฯ เนื่องจาก

ระบบ MIS จำเปนตองเชื่อมโยงฐานขอมูลที่จัดเก็บอยูในระบบงานสหกรณ เพื่อใหไดมาซึ่งอัตราสวนที่กำหนด 

ฐานขอมูลดังกลาวอยูภายใตการพัฒนาของบริษัท ไอโซแคร ซีสเต็มส จำกัด คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา

พิจารณาเบื้องตนแลวเห็นวาเพื่อใหการจัดทำระบบ MIS สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน จึง

เห็นควรใหบริษัท ไอโซแคร ซีสเต็มส จำกัด เปนผูพัฒนาระบบ MIS โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ไดรบัทราบรายงานผลการศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารแลว 

 2. รายละเอียดของงานท่ีจะจาง 

    จัดจางพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (ระบบ MIS) จำนวน 1 ระบบ 

 3. วงเงินงบประมาณที่ใชในการจัดจางโดยประมาณ 150,000 บาท (ราคาไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  

     โดยเบิกจายในงบประมาณป 2565 

 4. กำหนดเวลาแลวเสร็จ  ภายในเดอืนกันยายน 2565 

ขอพิจารณา 

 เพื่อใหการดำเนินการจัดจางเปนไปตามระเบียบฯ วาดวยการจัดซื ้อและจัดจางของสหกรณ พ.ศ. 

2560 ขอ 21. อำนาจการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ  
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“(2) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง มีอำนาจจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษเกินกวา 100,000 บาท แตไมเกิน 

300,000 บาท และขอ 22. การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหผูมีอำนาจการจัดซื้อจัดจางตามขอ 21. ทำ

บันทึกพรอมชี ้แจงรายละเอียดเหตุผลและความจำเปนในการจัดซื ้อจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 20. เสนอ

คณะกรรมการ เมื่อไดรับอนุมัติใหทำการจัดซื ้อจัดจางโดยวิธีพิเศษแลว ผูมีอำนาจการจัดซื้อจัดจางจึงจะ

ดำเนินการได” 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง การประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นควร

นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติในหลักการจัดจาง บริษัท ไอโซแคร ซิสเต็มส จำกัด เปนผูพัฒนา 

โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู บริหาร (ระบบ MIS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ ตามที่

คณะอนุกรรมการศกึษาพัฒนาเสนอ ในกรอบวงเงิน 150,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และใหฝายจัดการ

จัดทำงบประมาณเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ตอไป  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการจัดจาง บริษัท ไอโซแคร ซิสเต็มส จำกัด เปนผู พัฒนาโปรแกรมระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (ระบบ MIS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ ในกรอบวงเงิน 150,000 บาท 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
 

เรื่องที่  3.4 ขออนุมัติจัดจางพมิพระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 และหนังสือ 

  รายงานกิจการประจำป 2564 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามที่ สอ.กฟภ. ไดกำหนดวันสิ้นปบัญชีเปนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป นั้น ตามขอบังคับสหกรณ 

พ.ศ. 2563  กำหนดให สอ.กฟภ. จะตองมีการจัดประชุมใหญ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานใหสมาชิกทราบ  

ภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับจากวันสิ้นปบัญชี  สำหรับการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ฝายจัดการได

ประมาณการจัดพิมพระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำปฯ จำนวน 10,000 เลม และหนังสือรายงาน

กิจการประจำป จำนวน 400 เลม โดยเบิกจายจากงบประมาณการคาใชจายในหมวดที่ 2 คาใชสอย (คาพิมพ

หนังสือรายงานกิจการประจำป) รายละเอียดตามประกาศแนบ 

 2. การดำเนินการ 

-ประกาศสอบราคา  : เลขที่ 29/2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 

-กำหนดย่ืนซองสอบราคา  : วันท่ี 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. 

-กำหนดเปดซองสอบราคา : วันท่ี 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. 

-มีผูสนใจยื่นซองสอบราคา : จำนวน 3 ราย 

1. บรษิัท สหมิตรพริ้นต้ิงแอนดพับลิสชิ่ง จำกัด 

2. บรษิัท เอ็กซตรา ซีทีพี จำกัด 

3. บรษิัท เพ็ทไทย จำกัด 
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สรุปไดดังนี้ 

No. บริษัท/รายการ 
จำนวน

/เลม 
ราคา/เลม 

รวม 

จำนวนเงิน 

1. 

 

บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จำกัด 

1. ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำปฯ 

2. หนังสือรายงานกิจการประจำป 

3. คาซอง+คาดำเนินการจัดสง 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

 

10,000 

400 

9,050 

 

32.80 

259.00 

3.00 

 

328,000.00 

103,600.00 

27,150.00 

458,750.00 

2. 

 

บริษัท เอ็กซตรา ซีทีพี จำกัด 

1. ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำปฯ 

2. หนังสือรายงานกิจการประจำป 

3. คาซอง+คาดำเนินการจัดสง 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

 

10,000 

400 

9,050 

 

35.50 

295.00 

5.00 

 

355,000.00 

118,000.00 

45,250.00 

518,250.00 

3. 

 

บริษัท เพ็ทไทย จำกัด 

1. ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำปฯ 

2. หนังสือรายงานกิจการประจำป 

3. คาซอง+คาดำเนินการจัดสง 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

 

10,000 

400 

9,050 

 

36.25 

300.00 

5.00 

 

362,500.00 

120,000.00 

45,250.00 

527,750.00 
 

หมายเหตุ   ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว 
 

คณะกรรมการจัดซื ้อจัดจาง การประชุมครั ้งที ่ 4/2564 วันที ่ 7 มกราคม 2565 ไดพิจารณา

รายละเอียด ตามที่บริษัทฯ ขางตนเสนอ เมื่อเปรียบเทียบการเสนอราคาของผูยื่นซองทั้งสามรายดังกลาวแลว 

บริษัท สหมิตรฯ เปนผูเสนอราคาต่ำสุด จึงไดตอรองราคากับบริษัท สหมิตรฯ ซึ่งบริษัทฯ ยินดีลดราคารายการ

ที่ 1 ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำปฯ จากราคาเลมละ 32.80 บาท ลดราคาใหคงเหลือเลมละ 

32.50 บาท และหนังสือรายงานกิจการประจำปฯ  จากราคาเลมละ 259 บาท ลดราคาใหคงเหลือเลมละ 255 

บาท (ตามหนังสือลดราคาเลขท่ี 2489-1 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 แนบ) 

 3. ขอพิจารณา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง การประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 มกราคม 2565 พิจารณาแลวเห็นวา 

การจัดพิมพระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป และหนังสือรายงานกิจการประจำปดังกลาว           

มีรายละเอียดถูกตอง ราคาที่บริษัทเสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นควรจัดจาง บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด     

พับลิสชิ่ง จำกัด เปนผูจัดพิมพหนังสอืเพ่ือใชในการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ของ สอ.กฟภ. ดังนี้ 

1. ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ขนาด 7.25 x 10.25 นิ้ว จำนวน 10,000 

เลม  ราคาเลมละ 32.50 บาท เปนเงิน 325,000.00 บาท 
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2. หนังสือรายงานกิจการประจำป 2564 ขนาด 7.25 x 10.25 นิ้ว จำนวน 400 เลม ราคาเลมละ 

255 บาท เปนเงิน 102,000.00 บาท  

3. คาซอง+คาดำเนินการจัดสงไปรษณีย (ไมรวมคาแสตมป) จำนวน 9,050 ซอง ราคาซองละ 3 

บาท เปนเงิน 27,150.00 บาท 
 

 รวมจัดจาง 3 รายการ เปนเงนิทั้งสิ้น 454,150.00 บาท (สี่แสนหาหมื่นสี่พันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) 

ซึ่งเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติใหจาง บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จำกัด จัดพิมพระเบียบวาระการประชุม

ใหญสามัญประจำป 2564 และหนังสือรายงานกิจการประจำป 2564 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 454,150.00 บาท     

(สี่แสนหาหมื่นสี่พันหน่ึงรอยหาสิบบาทถวน) ซึ่งเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 

เรื่องที่  3.5 ผลการสรรหาผูสอบบัญชีสหกรณ สำหรับปสิ้นสุดบัญชีวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ดวยการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. จะตองมีการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยผูสอบบัญชีที่ขึ้น

ทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ ซึ่งจะตองสรรหาผูสอบบัญชี เพื่อนำเสนอท่ีประชุมใหญสามัญประจำป

อนุมัติแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 นั้น 

 2. การดำเนินการ 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง การประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 เห็นชอบใหจัดทำประกาศสอบราคาจาง

ผูสอบบัญชีที ่ขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยระบุขอบเขตงานตรวจสอบ 

ระยะเวลาการตรวจสอบ และการใหบริการอื่น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑตาง ๆ ตองเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ

กำหนดไว และระยะเวลารับรองงบการเงินภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่ไดรับงบการเงินจากสหกรณ รวมทั้งได

จัดสงหนังสือเชิญไปยังสำนักงานผูสอบบัญชีภาคเอกชนโดยตรง ซึ่งฝายจัดการไดดำเนินการสงหนังสือใหผูสอบ

บัญชีภาคเอกชนที่ข้ึนทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณจำนวน 6 ราย 

-ประกาศสอบราคา  : เลขที่ 31/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 

-กำหนดย่ืนซองสอบราคา : วันท่ี 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. 

-กำหนดเปดซองสอบราคา : วันท่ี 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. 
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ปรากฎวามีผูสอบบัญชีภาคเอกชนสนใจเสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 3 ราย สรุปไดดังนี้ 

ลำดับ 

ที ่
บริษัท ชื่อผูสอบบัญช ี

จำนวนเงิน 

(บาท) 

ผลงาน 

(สหกรณ) 

ระยะเวลาเขา

ตรวจสอบ 

คณะ 

ผูตรวจสอบ 

ระยะเวลารับรอง     

งบการเงิน 

1 

 

 

สำนักงานสามสิบสี่ 

ออดิต จำกัด 

 

โดย 

1.นายวิโรจน  นริศวรานนท 

2.นางสาวกมลทิพย สุทธิพินิจ

ธรรม 

 

180,000.00 

 

ป 2543  

- 2564 

( 35 ) 

 

 

 ปละ 6 ครั้ง ๆ  

 ละ 3-5 วัน 

 

3-5 คน 

ภายในเดือนมกราคม 

หรือประมาณ 5 วันทำ

การ นับจากวันที่สหกรณ

จัดทำงบเสร็จ 

2 สำนักงานสอบบัญชี 

เอส.พี. 

โดย 

1.นางสาวสุขนิจ ปญญางาม 

 

 

220,000.00 

 

 

( 7 ) 

  

ปละ 4 ครั้ง ๆ  

 ละ 2-4 วัน 

 

3 คน 

 

 ไมกำหนด 

3 บริษัท เอ็น.เอส.เค. 

สอบบัญชีและ

กฎหมาย จำกดั 

โดย 

1.นายสิรวิชญ ไพศาสตร 

2.นางสาวจันตา โปทาเมือง 

 

250,000.00 

 

ป 2564 

( 98 ) 

  

ปละ 6 ครั้ง ๆ  

 ละ 3-5 วัน 

 

5 คน 

ภายใน 5 วันทำการ

หลังจากไดรับงบการเงนิ

จากสหกรณ 

 

 คณะกรรมการจัดซื ้อจัดจาง การประชุมครั ้งที ่ 4/2564 เมื ่อวันที ่ 7 มกราคม 2565 ไดพิจารณา

รายละเอียดตามที่บริษัทฯ ผูสอบบัญชีขางตนเสนอ เมื่อเปรียบเทียบการเสนอราคาของผูยื่นซองทั้ง 3 ราย

เสนอแลว ปรากฎวาบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด เสนอราคาต่ำสุด โดยรวมคาเบ้ียเลี้ยงและพาหนะ

ไวเรียบรอยแลว เวนแตคาใชจายในการขอคำยืนยันและสอบทานหนี้ใหเปนความรับผิดชอบของสหกรณ โดย

เสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบเหมาจายทั้งสิ้นเปนจำนวนเงินรวม 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น

บาทถวน)  

 3. ขอพิจารณา 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางไดดำเนินการตามแนวทางการสรรหาผู สอบบัญชีสหกรณ ตาม

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา และวิธีการเสนอชื่อผูสอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อ

แตงต้ังเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ.2560 เรียบรอยแลว 

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 

พิจารณาคดัเลือกผูสอบบัญชีประจำป 2565 และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีตอไป 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบใหนำเสนอเขาที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี

ประจำป 2565 และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีตอไป โดยมีบริษัทยื่นเสนอ 3 บริษัท ไดแก บริษัท 

สำนักงานสามสิบสี่ออคิด จำกัด,  สำนักงานสอบบัญชี เอส.พี  และ บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย 

จำกัด 
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เรื่องที่  3.6 พิจารณาแนวทางการจายเงินคาอาหารวางและเงินชวยเหลือคาพาหนะในการเดินทาง      

  เขารวมประชุมใหญประจำป 2564 ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ไดพิจารณา

อนุมัติกำหนดวันประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เปนวันศุกรที่ 4 มีนาคม 2565 และจัดใหมีสถานที่ประชุม

และหนวยเลือกตั้ง แบงออกเปน 13 แหง ประกอบดวยหองประชุมและหนวยเลือกตั้งสำนักงานใหญการไฟฟา

สวนภูมิภาค 1 แหง หองประชุมและหนวยเลือกตั้งท่ีสำนักงานการไฟฟาเขต 12 แหง น้ัน 

2. ขอมูล 

2.1  มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งท่ี 15/2562 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562  

(เอกสารแนบ 1) ไดมีมติอนุมัติปรับเพิ่มการจายเงินคาใชจาย (คาอาหารวางและคาพาหนะเดินทาง) ใหแก

สมาชิกที่มาประชุมใหญสามัญประจำปจากเดิม 800 บาท เปน 1,000 บาท โดยจายเปนเงินสด ณ ทางออก

คูหาเลือกตั้ง ในลักษณะเดียวกับปที่ผานมา ในการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 

2.2 ในการจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำใหไมสามารถจัดการเลือกตั้งใน

วันดังกลาวได จนกระทั้งคณะกรรมการดำเนินการที่ยังอยูในตำแหนงตามวาระ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 

วันศุกรที่ 1 ตุลาคม 2564 (เอกสารแนบ 2) ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดการเลือกตั้ง ให สอ.กฟภ. จัด

ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและมีมติเห็นชอบใหจายเงินชวยเหลือคาเดินทาง

ใหกับสมาชิกที่เขารวมลงทะเบียนเลือกตั้งคนละ 700 บาทและคาอาหารวางใหแกสมาชิกที่ลงทะเบียนเขารวม

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวน 300 บาท   

2.3 คณะกรรมการดำเนินการท่ียังอยูในตำแหนงตามวาระ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 13 

ตุลาคม 2564 (เอกสารแนบ 3) มีมติเห็นชอบให สอ.กฟภ. จัดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ในวันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานใหญการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยแบงหนวย

เลือกตั ้งออกเปน 13 หนวยไดแกหนวยเลือกตั้งสำนักงานใหญ 1 หนวยเลือกตั้ง และหนวยเลือกตั ้ง ณ 

สำนักงานการไฟฟาเขต 12 เขต 12 หนวยเลือกตั้ง 

2.4 ขอมูลการจายเงินชวยเหลือคาเดินทางและอาหารวางใหแกสมาชิกในวันประชุมใหญประจำป 

2561 - 2563 ดังน้ี 

 ป 2561 จำนวนสมาชิกลงทะเบียนเลือกตั้งจำนวน  15,506 คนๆละ 800 บาท เปนเงิน  

12,404,800 บาท 

ป 2562 จำนวนสมาชิกลงทะเบียนเลือกตั้งจำนวน  15,117 คนๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน  

15,117,000 บาท 

ป 2563 จำนวนสมาชิกลงทะเบียนเลือกตั้งจำนวน  21,906 คน เปนเงิน 21,217,800 บาท 

(ชวยเหลือคาเดินทางคนละ 700 และลงทะเบียนเขารวมประชุมคนละ 300 บาท)  
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3. ขอพิจารณา 

จากขอมูลเบื ้องตน เพื่อใหฝายจัดการปฏิบัติไดอยางถูกตอง จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการเพื่อกำหนดแนวทางในการจายเงินชวยเหลือคาเดินทางและอาหารวางใหแกสมาชิกในวันประชุม

ใหญประจำป 2564 ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการจายเง ินชวยเหลือคาเดินทาง คาอาหารวาง ใหแกสมาชิกที ่มาเล ือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ในวันท่ี 4 มีนาคม 2565 คนละ 1,000 บาท 

โดยโอนเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณ ภายใน 7 วัน หลังจากวันเลือกตั้ง 

 

เรื่องที่  3.7 เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีหนังสือแจงให สอ.กฟภ. นำสงเงินท่ี กฟภ.หักเงินเดือน 

  สมาชิกท่ีถูกพิทักษทรัพยและลมละลาย 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

 ตาม หนังสือกรมบังคับคดี ที่ ยธ.0507/3957 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยของ นายพิเชษฐ  วงษา อดีตสมาชิก ไดขอให สอ.กฟภ. นำสงเงินที่ กฟภ. หักเงินเดือนของนายพิเชษฐฯ                 

เพื่อชำระหนี้เงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ และเงินคาหุน ใหแก สอ.กฟภ. ในระหวางที่นายพิเชษฐฯ ถูกพิทักษ

ทรัพยเด็ดขาดและตกเปนบุคคลลมละลาย ในชวงระหวางวันที่ 22 ตลุาคม 2552 จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557                

ใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยเพ่ือรวบรวมเขาสูกองทรัพยสินของนายพิเชษฐฯ 

2. ขอมูล 

2.1 ศาลลมละลายกลางไดมีคำสั่งพิทักษทรัพยนายพิเชษฐฯ จำเลย ไวเด็ดขาด เปนคดีหมายเลข

แดงที่ ล.19670/2552 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552 และศาลลมละลายกลางไดมีคำพิพากษาให  นายพิเชษฐฯ 

ลมละลาย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดปลดใหนายพิเชษฐฯ  พนจากการเปน

บุคคลลมละลาย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ศาลลมละลาย

กลางพิพากษาใหนายพิเชษฐฯ เปนบุคคลลมละลายแลว 

2.2 นายพิเชษฐฯ ไดลาออกจาก สอ.กฟภ. ตั้งแตวันที ่ 29 มิถุนายน 2559 และเกษียณอายุ

ราชการจาก กฟภ. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยไมมีทรัพยสินอื ่นใดของนายพิเชษฐฯ ที่ยังอยูในความ

ครอบครองของ สอ.กฟภ. อีก 

3. ขอพิจารณา 

 จากรายละเอียดดังกลาวขางตน ฝายจัดการพิจารณาแลว เห็นวาตามกฎหมายในกรณีศาล

ลมละลายกลางมีคำสั่งพิทักษทรัพยบุคคลใดไวเด็ดขาด หรือมีคำพิพากษาใหบุคคลใดตกเปนบุคคลลมละลาย

แลว อำนาจในการจัดการทรัพยสินของบุคคลนั้น ยอมตกเปนของเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียว ตาม

พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 ดังนั้น เมื ่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีหนังสือเรียก           

ให สอ.กฟภ. นำสงเงินท่ี กฟภ. ไดหักเงินเดือนของนายพิเชษฐฯ เพ่ือชำระหนี้เงินกูและเงินคาหุนให สอ.กฟภ.  
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ระหวางที่นายพิเชษฐฯ ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและตกเปนบุคคลลมละลาย สอ.กฟภ. ยอมมีหนาที่ตองนำสง

เงินจำนวนดังกลาวใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยเพ่ือรวบรวมเขาสูกองทรัพยสินของนายพิเชษฐฯ  

 แตจากขอเท็จจริงที่ สอ.กฟภ. ไดรับหนังสือเรียกใหนำสงเงิน (ตามขอ 1.) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 

2564 ซึ่งเปนระยะเวลาหลังจากที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดปลดให นายพิเชษฐฯ พนจากการเปนบุคคล

ลมละลายแลว ถึง 6 ปเศษ จึงมีประเด็นวา เจาพนักงานพิทักษทรัพยยังคงมีอำนาจในการจัดการทรัพยสิน ของ

นายพิเชษฐฯ ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 อยูหรือไม ซึ่งในเบื้องตน ฝายนิติกรรมและ

ติดตามหนี้ไดเรียนหารือกับนายปรเมศวร  อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย และฝายกฎหมาย ชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จำกัด แลวยังไมไดขอสรุปที่ชัดเจน 

 เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพิ่มเติม อันเปนการรักษาผลประโยชนของ สอ.กฟภ. 

และใหมีขอมูลสนับสนุน กรณีตองขอที่ประชุมใหญจำหนายหนี้สูญออกจากบัญชี ฝายจัดการจึงเห็นควรชะลอ

การนำสงเงินตามหนังสือกรมบังคับคดีขางตนไวกอน โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังตอไปนี้ 

3.1 ทำหนังสือตอบกลับไปยังเจาพนักงานพิทักษทรัพยของนายพิเชษฐฯ ถึงการชะลอการนำ     

  สงเงิน 

3.2 ทำหนังสือหารือนายทะเบียนสหกรณ ผานสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร      

  เขตพ้ืนที่ 2  

3.3 ทำหนังสือหารอืฝายกฎหมาย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบใหทำหนังส ือหารือนายทะเบียนสหกรณ ผานสำนักงานสงเสร ิมสหกรณ

กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2 (ตามขอ 3.2)  และทำหนังสือหารือฝายกฎหมายชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จำกัด (ตามขอ 3.3)  ทำหนังสือถึงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

  2. ใหยกรางหนังสือตอบเจาพนักงานพิทักษทรัพย ของนายพิเชษฐฯ ถึงการชะลอการนำ     

สงเงิน และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาใหม 

 

เรื่องที่  3.8 ขอความเห็นชอบนำเงินคางบัญชีเกินกวา 10 ป เขาเปนทุนสำรอง 

เลขานุการ ดวย ฝายจัดการ ไดดำเนินการตรวจสอบเงินคางบัญชีเกินกวา 10 ป พบวา มียอดเงินปนผล-

เฉลี่ยคืนคางจาย, เงินรอจายคืน รวมทั้งเงินรอตรวจสอบ ที่บันทึกในบัญชีสหกรณฯ กอนเดือนมกราคม 2554 ซึ่ง

เกินกวา 10 ป จำนวนทั้งสิ้น 51 รายการ เปนเงิน 462,594.97 บาท ดังนี้ 

- เงินปนผล-เฉลี่ยคืนคางจาย 12  รายการ เปนเงนิ 14,808.01  บาท 

- เงินรอจายคนื     1  รายการ เปนเงิน          800.00  บาท 

- เงินรอตรวจสอบ   38  รายการ เปนเงิน     446,986.96  บาท 
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 รายการดังกลาวขางตน สหกรณฯ ไดเคยประกาศผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกตรวจสอบเงินที่คาง

อยูกับสหกรณฯ และนำหลักฐานมาขอรับเงิน แตไมมีผูใดนำหลักฐานมาขอรับเงินคืนแตอยางใด 

 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณฯ พ.ศ. 2563 ขอ 23 วรรค 2 จึงเห็นควรนำเงินคางนาน

เกินกวา 10 ป เสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เพื่อตัดเขาเปนเงินทุนสำรอง โดยประกาศใหสมาชิก

มาตรวจสอบ เพื่อขอรับเงินคืน ภายใน 3 เดือนนับแตวันที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 มีมติเห็นชอบ 

หากพนกำหนดดังกลาวแลว ใหสหกรณฯ นำเงินดังกลาว (ตามรายละเอียดแนบ) โอนเขาบัญชีทุนสำรองตอไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ใหความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563  

อนุมัติตอไป 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหนำเสนอเขาที่ประชุมใหญสามัญประจำป 
 
เรื่องที่  3.9 ขออนุมัติจางเหมาะบริการรักษาความสะอาดทดแทนนักการภารโรงที่เกษียณอายุ 

เลขานุการ  

1. เร่ืองเดิม 

 ตามสัญญาจาง นางวนิดา เฉียงอุทิศ ตำแหนงนักการภารโรง ประจำ สอ.กฟภ. บรรจุเขาปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทำใหตำแหนงนักการภาร

โรงของสหกรณวางลง  (เอกสารแนบ 1) 

2. ขอมูล 

2.1 ตามโครงสรางอัตราเงินเดือนตำแหนงนักการภารโรงวุฒิมัธยมศึกษาตอนตน อัตราเงินเดือน

ระหวาง 9,000 – 28,500 บาท  (เอกสารแนบ 2) 

2.2 ฝายจัดการไดสอบถามขอมูลจากบริษัท รักษาความปลอดภัยเคพีเอ็น แอนด เซอรวิส จำกัด 

ซึ่งเปนคูสัญญาจางเหมางานดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานใหญ กฟภ. แลว บริษัทสามารถใหบริการจาง

เหมาการรักษาความสะอาด สอ.กฟภ. เทียบเคียงกับหลักเกณฑใหบริการกับ กฟภ. โดยมีพนักงานทำความ

สะอาดภายในอาคารจำนวน 1 คน ในราคาคาบริการตอเดือน 12,615.30 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งเปน

ราคาเดียวกับสัญญาของ กฟภ. รายละเอียดตามหนังสือบริษัท ที่ 0129/64 KPN ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2564  (เอกสารแนบ 3) 

3. ขอพิจารณา 

 ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวาการจางเหมารักษาความสะอาดจากบุคคลภายนอกในระยะยาว  

จะลดคาใชจายของ สอ.กฟภ. ลงไดมากเมื่อเทียบกับการบรรจุนักการภารโรงทดแทนผูเกษียณอายุ จึงเห็นควร

ขออนุมัติดำเนินการดังนี้ 

3.1 ขออนุมัติหลักการจางเหมารักษาความสะอาดโดยวิธีพิเศษ จากบริษัทคูสัญญาจางเหมาดูแล

รักษาความสะอาดสำนักงานใหญ กฟภ. 
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3.2 ขออนุมัติมอบหมายใหคณะอนุกรรมการอำนวยการเปนผูพิจารณาอนุมัติขอกำหนดในการ   

จางเหมาทำความสะอาด โดยเทียบเคียงกับขอกำหนดตามสัญญาที่บริษัทฯ ทำไวกับ กฟภ. เพื่อประกอบ    

การจาง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติในหลักการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดทดแทน โดยวิธีพิเศษในวงเงิน 

190,000 บาท ระยะเวลา 15 เดือน จากบริษัทคูสัญญาจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานใหญ กฟภ. 

  2. อนุมัติมอบหมายใหคณะอนุกรรมการอำนวยการ เปนผูพิจารณาอนุมัติขอกำหนดในการ

จางเหมาทำความสะอาด โดยเทียบเคียงกับขอกำหนดตามสัญญาที่บริษัทฯ ทำไวกับ กฟภ. เพื่อประกอบ    

การจาง พรอมสงใหฝายจัดการดำเนินการตอไป 

 

 

เรื่องที่  3.10 พิจารณากรอบการจดัสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 

เลขานุการ ดวย สอ.กฟภ. ไดปดบัญชีประจำป 2564 เสร็จเรียบรอยแลว และอยูระหวางการตรวจสอบจาก

ผูตรวจสอบกิจการ และผูตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด จากขอมูลการปดบัญชี

ประจำป 2564 ในเบื ้องตน สอ.กฟภ. มีกำไรสุทธิประจำป 2564 จำนวน 1,422.43 ลานบาท และไดนำมา

ประมาณการจัดสรรกำไรสุทธิตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2563 ขอ 24 วาดวยการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป  

คณะอนุกรรมการการลงทุน ในการประชุมครั้งท่ี  5/2565 วันที่ 10 มกราคม 2565 ไดพิจารณา

และเห็นชอบการจัดกรอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 โดยจัดทำกรอบการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน          

3 รูปแบบ นำมาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา (ตามรายละเอียดแนบ)  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามรูปแบบท่ี 1  
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เรื่องที่  3.11 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไป นาย ส. กรณีบริษัทปฏิเสธการทำประกันคุมครองเงนิกู 

  เนื่องจากไดทำประกันคุมครองเงินกูสามัญโควิดรวมกับคุมครองเงินกูสามัญสัญญาเดิม

  เต็มจำนวนแลว 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ส. สมาชิกเลขที่.................สังกัด สำนักงานใหญ ขอกูสามัญ

ทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูสามัญตามสัญญาเดิม 

เปนจำนวนเงิน 2,373,014.54 บาท สวนที่เหลือจะนำไปใชในการซอมแซมที่อยูอาศัย และคาใชจายที่จำเปน

ในครอบครัว 

 จากการตรวจสอบขอมูลดานเงินกูของสมาชิกรายดังกลาว พบวา สมาชิกไดรับอนุมัติเงินกู

สามัญทั่วไปตามสัญญาเงินกูเลขที่ สป64000080 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 2,500,000 บาท 

พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน และไดรบัการอนุมัติเงินกูสามัญโควิด ตามสัญญาเงินกูเลขที่ 

สว64005061 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 500,000 บาท พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู

เต็มจำนวน การไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาวเปนเหตุใหทุนประกันรวมของสมาชิกมีจำนวนสูงสุดตามที่บริษัทผูรับ

ทำประกันกำหนด (สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท)  

 ขณะนี้สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินกูสามัญทั่วไปจำนวน 3,000,000 บาท โดยวิธีการหัก

กลบลบหนี้สัญญาเงินกูเดิม หากไดรับการพิจารณาอนุมัติตามที่สมาชิกรองขอจะตองทำประกันชีวิตกลุม

คุมครองเงินกูเพิ่มอีกจำนวน 500,000 บาท รวมเปนทุนประกัน 3,500,000 บาท ซึ่งเกินทุนประกันสูงสุดท่ี

บริษัทกำหนด บริษัทจึงไมสามารถรับทำประกันใหแกสมาชิกรายดังกลาวได เปนผลใหฝายจัดการไมสามารถ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปได เนื่องจากระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงนิกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ขอ 25.1.1 กำหนดใหผูกูตองทำประกันชีวิตใหครอบคลุมวงเงินกู แตเนื่องจาก

สมาชิกมีเหตุผลความจำเปนในการใชเงนิ จึงขอใหฝายจัดการนำเสนอคำขอกูเงนิดังกลาวตอคณะอนุกรรมการ

เงินกูเพ่ือพิจารณา 
 

 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงขอนำเสนอคำขอกูเงินสามัญ

ทั่วไปราย นาย ส. มาเพ่ือพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ส กูเงินสามัญทั่วไปวงเงิน 3,000,000 บาท กรณีไมสามารถทำประกันชีวิต

กลุมคุมครองเงินกูสามัญเพิ่ม เนื่องจากมีประกันชีวิตสามัญทั่วไปเดิม และสามัญโควิดรวมกันครบวงเงินประกัน

สูงสุดตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกันอยูแลว เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ.วาดวยการใหเงินกู

สามัญ พ.ศ. 2559 “ขอ 39 กรณีมีปญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด” โดย

พิจารณาเทียบเคียงกับระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญโควิด พ.ศ. 2564 ขอ 9.2 ที่ผูกูที่มีประกัน

สามัญทั่วไปเต็มวงเงินแลว ยังสามารถกูเงินสามัญโควิดเพ่ิมไดโดยไมตองทำประกันเพิ่ม 
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เรื่องที่  3.12 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไป นาวสาว ช. กรณีอยูระหวางสอบสวนทางวินัย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นางสาว ช. สมาชิกเลขที่................สังกัด กฟอ..................ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 1,760,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้เงนิกูพิเศษเอทีเอ็ม เปน

จำนวนเงนิ 86,329.54 บาท เงนิกูสามัญทั่วไปตามสัญญาเดิมเปนจำนวนเงิน 1,123,599.09 บาทและปดชำระ

หนี้ดังนี้ 

(1) บริษัท อิออนธนสนิทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด 3 บัญชี จำนวนเงนิ  112,077.00 บาท (ชำระสินเชื่อปด

บัญชี) 

(2) ธนาคารซิตี้แบงก จำกัด    จำนวนเงนิ    28,685.00 บาท (ชำระสินเช่ือปดบัญชี) 

(3) บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงนิ  122,448.00 บาท 

(4) บริษัท เทสโก โลตัส มนันี่ เซอรวิสเซส จำกัด  จำนวนเงนิ    18,306.00 บาท  

รวม       จำนวนเงนิ  281,516.00 บาท 

จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา นางสาว ช. อยูระหวางถูกสอบสวน ในฐานะผูเกี่ยวของอื่นที ่ไม

ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายและขาดการสอบทานอยางจริงจัง สงผลใหพนักงานกระทำการในลักษณะ

เอื้อประโยชนใหกับผูรับจาง โดยละเลยที่จะปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่กำหนด สงผลให 

กฟภ. ไดร ับความเสียหายอยางรายแรง รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอรองเรียนระบุวา 

นางสาวชญาณิศาฯ ปฏิบัติงานบกพรองตอหนาที่ ในฐานะพนักงานปดบัญชีขึ้นทรัพยสินไมถูกตอง ซึ่งปจจุบัน

การสอบสวนพิจารณาความผิด เพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยรวมทั้งความรับผิดทางละเมิดยังไมแลวเสร็จ   

ฝายจัดการไดพิจารณารายละเอียดประกอบคำขอกูแลว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวน

เงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 17,180 บาท เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมี

เงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 10,847.84 บาท เปนจำนวน 10,007.84 บาทตอเดือน และภาระหนี้

สถาบันการเงินที่ปรากฏในขอมูลเครดิตแหงชาติ (เครดิตบูโร) แสดงสถานะปกติทุกรายการ โดยมีภาระหนี้เปน

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 482,710.00 บาท ผอนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 5,000 บาท และชำระดวย

ตนเองเดือนละ 11,410.00 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั้งนี้ ภาระหนี้ของ

สหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 2,242,710.00 บาท  

เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญทั่วไป กรณีสมาชิกอยู ระหวางถูกสอบสวน        

ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนกุรรมการเงินกูพิจารณา ดังนี้ 

(1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป ตามหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวย

รายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท พ.ศ. 2562 ขอ 4 (1) กำหนดใหผู กู ตองไมอยูระหวางการถูกตั้ง

กรรมการสอบสวน หรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย หรือความผิดอื่น  และคงเหลือสำหรับใชในการรักษา

บิดาที่รับการผาตัดสมอง 2 ครั้ง  ปจจุบันพักรักษาตวัที่บาน เปนผูปวยติดเตียง 

(2) อนุมัติใหสหกรณฯ  ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท 

ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
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ขอเสนอแนะ 

ประธานฯ  ให ฝายจัดการ ดำเนินการทบทวนระเบียบฯ อีกครั้ง  

รองผู จัดการ (คุณปณาลีฯ) เสนอวา จะดำเนินการนำระเบียบฯ นี ้ขึ ้นมานำเสนอหารือ โดยจะทำบันทึก          

ขอทบทวนระเบียบ นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการกอน 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นางสาว ช. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 1,760,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดที่ผูกู ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ ทั้งนี้ ไดติดตามผลการสอบสวนแลว อยูระหวาง

นำเสนอ กรส. โดยมีโทษภาคทัณฑ แตยังเปนพนักงาน กฟภ.อยู และใหฝายจัดการนำขอเสนอแนะของ

ประธานฯ ไปดำเนินการตอไป 

 

เรื่องที่  3.13 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 นาย ส. 

  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ส. สมาชิกเลขที่.............สังกัด กฟส............ขอกูสามัญเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปด

ชำระหนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงิน 198,758.00 บาท  และปดชำระหนี้เงินกูเพื่อเหตุ

ฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 45,999.32 บาท  

 เนื่องจากมีภาระหนี้คงเหลือแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอ

ความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการ

อนุมัติเงินกู ตามจำนวนเงินที ่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 6,200 บาทตอเดือน เปน

ระยะเวลา 101 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 11,721.63 บาท เปน 9,821.63 บาทตอ

เดือน แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ประเภท

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย เปนจำนวนเงิน 749,264 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 4,200 บาท  และภาระหนี้ที ่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงินรวมทั ้งสิ้น 

315,985 บาทผอนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 4,089 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 4,200 บาท 

(รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั้งนี้ ภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ตามยอม เปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หากสมาชิกไมสามารถผอนชำระได จะถูก

บังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลังชำระหนี้ขางตนแลว

รวมเปนจำนวนเงิน 3,627,112.31 บาท 

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ 

Covid-19   กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และเปนไปตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝาย

จัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูพิจารณา ดังนี้ 
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  (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญโครงการ

สินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 

2564 ขอ 7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เพื่อนำเงินกู ที่

ไดรบัชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

  (2) อนุมัติใหสหกรณฯ  ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจาย

เปนดราฟท ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

ขอเสนอแนะ 

ประธานฯ  ใหฝายจัดการดำเนินการทบทวนระเบียบฯ อีกครั้ง  
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ส. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกู ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ และใหฝายจัดการนำ

ขอเสนอแนะของประธานฯ ไปดำเนินการตอไป 

 

เรื่องที่  3.14 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาย ว. กรณีปดหนี้ที ่อยู ในกระบวนการทางกฎหมาย และเครดิตบูโรแสดงสถานะ     

  ชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ว. สมาชิกเลขที่............สังกัด กฟข. ขอกูสามัญเพ่ือชวยเหลือ

สมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยู

ในกระบวนการทางกฎหมาย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บัญชี  เปนจำนวนเงินทั ้งสิ้น 

170,571 บาท 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย และมีภาระหนี้คงเหลือแสดงสถานะอยู

ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกใน

สถานการณ Covid-19  ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 5,430 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจาก

เดิม 14,146.56 บาท  เปน 8,716.56 บาทตอเดือน  แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาว

ยังคงมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม เปนจำนวนเงิน 1,094,345.00 บาท ปจจุบัน

ผอนชำระตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้เดือนละ 8,000 บาท และภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น 826,941 บาทผอนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 9,700 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 

10,248 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั้งนี้ ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบัน

การเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงนิ 4,718,0122.07 บาท 
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  ทั ้งนี ้ เพื ่อใหเปนไปตามขั ้นตอนการพิจารณาใหเงินกู สามัญเพื ่อช วยเหลือสมาชิกใน

สถานการณ Covid-19  กรณีปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย ในขณะที่ยังคงมีภาระหนี้ที่อยูระหวาง

ชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการ

ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณา ดังนี้ 

  (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการ

สินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 

2564 ขอ 7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เพื่อนำเงินกู ที่

ไดรบัชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

  (2) อนุมัติใหสหกรณฯ  ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที ่สมาชิกรองขอโดยสั่งจ าย

เปนดราฟท  ตามยอด ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

ขอเสนอแนะ 

ประธานฯ  ใหฝายจัดการดำเนินการทบทวนระเบียบฯ อีกครั้ง  
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ว. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผู กูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ และใหฝายจัดการนำ

ขอเสนอแนะของประธานฯ ไปดำเนินการตอไป 

 

เรื่องที่  3.15 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาง อ. กรณีปดหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี และบูโรแสดงสถานะอยูระหวาง

  ชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง อ. สมาชิกเลขท่ี........... สังกัด กฟอ.............ขอกูสามัญเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปด

ชำระหนี้ดังนี ้

(1) ธนาคารซิต้ีแบงก  จำกัด    จำนวนเงนิ   33,466.00 บาท (ชำระสินเชื่อปดบัญชี) 

(2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงนิ   50,882.00 บาท 

(3) บรษิัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงิน   99,552.00 บาท 

(4) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน   87,134.00 บาท 

รวม   จำนวนเงิน 351,793.00 บาท 
 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกู สามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  เพื่อชำระหนี้ดังกลาว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเง ินกู      

ตามจำนวนเงนิที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด 

โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 13,366.25 บาท เปนจำนวน 7,936.25 บาทตอเดือน แตจาก

การตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อที่อยูอาศัย เปน 
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จำนวนเงนิ 552,667.34 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระดวยตนเองเดือน

ละ 4,000 บาท และภาระหนี้ท่ีแสดงสถานะปกติเปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,016,679.97 บาท ผอนชำระดวย

ตนเองเดือนละ 25,442 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั้งนี้ ภาระหนี้ที ่อยู

ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม เปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หากสมาชิก

ไมสามารถผอนชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบัน

การเงิน หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงนิ 5,553,710.42 บาท 

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญทั่วไป กรณีปดหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปด

บัญชี และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 

พฤศจิกายน 2564 ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณา ดังนี้ 

 (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพ่ือ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระ

หนี้สถาบันการเงินดังกลาวขางตน 

 (2) อนุมัติใหสหกรณฯ ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

ขอเสนอแนะ 

ประธานฯ  ใหฝายจัดการดำเนินการทบทวนระเบียบฯ อีกครั้ง  
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง อ. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผู กู ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ และใหฝายจัดการนำ

ขอเสนอแนะของประธานฯ ไปดำเนินการตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  4.1 ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานการณเงินของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการฯ คณะอนุกรรมการการลงทุน ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห

สถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน ธันวาคม 2564 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรปุสาระสำคัญดังนี้ 

 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,667    คน     สมทบ      1,847    คน รวม 35,514 คน 

สินทรัพยรวม                                        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

 

 

57,665.352   

382.834 

1,950.000 

32,332.727 

 

 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 
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ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ตั๋วสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (ธ.ค.64) 

กำไรสะสม (ม.ค.-ธ.ค.2564)    

22,665.275 

27,543.980 

3,585.000 

23,038.150 

2,002.953 

206.823 

115.692 

91,131 

1,422.439 

 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 ทั้งนี้ กำไรสะสมเปนผลตอบแทนจากการลงทุนใน บลจ. จำนวน 160.000 ลานบาท และกำไรจาก

การดำเนินงาน ม.ค.-ธ.ค.2564 จำนวน 1,403.439 ลานบาท หักดวย การดอยคาจากหุนกู การบินไทย จำนวน 

141.000 ลานบาท รวมกำไรสะสม ม.ค.-ธ.ค.2564  จำนวน 1,422.439 ลานบาท หากไมรวมผลตอบแทนจาก

การลงทุนใน บลจ. กำไรสะสมจากการดำเนินงานจะต่ำกวาประมาณการ เดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 

60.561 ลานบาท   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานการณเงินของ สอ.กฟภ. งวดประจำเดือน

  ธันวาคม 2564 
 
เรื่องที่  4.2 ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 

เลขานุการฯ ตามที่ฝายจัดการ ไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จาย ระหวางป 2564 ใน

เดือน ธันวาคม 2564 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 382.834 ลานบาท และมีตนทุนเงินทุนประจำเดือน 

ธันวาคม 2564 ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ) 

  1. ตนทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.00 เปนผลใหมีตนทุนเงินทุน

รอยละ 3.9589 

 2. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูตั๋ว P/N เปนผลใหมี

ตนทุนเงนิทุนรอยละ 2.9110 

 3. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผลใหมี

ตนทุนเงนิทุนรอยละ 1.5714 

 คณะอนุกรรมการการลงทุน  พิจารณาแลวมีมติใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ

ทราบตอไป 

มติที่ประชุม รับทราบประมาณการกระแสเงนิสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน ประจำเดือนธันวาคม 

  2564 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  

เรื่องที่ 5.1 ประธานฯ แจงเพื่อทราบ 
 

ประธานฯ แจงที่ประชุม ไดรับหนังสือจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง กำหนดการ

จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการดำเนินการใหม รุนท่ี 27” ทาง ชสอ. ไดแจงขอเลื่อนการอบรม

ออกไปกอน เนื่องจากสถานการณ Covid-19 จึงห็นควรเลื่อนการฝกอบรมดังกลาวออกไปจนกวาสถานการณ

จะคลี่คลายไปในทางที่ดี และการจัดประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม 2565 เดิม

วันที่ 24 มกราคม 2565 ขอเลื่อนกลับมาเปนวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 2 

อาคาร 3  ตามเดิม  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

เรื่องที่ 5.2 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ประจำเดือนมกราคม 2565 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25  ประจำเดือนมกราคม 2564  ครั้งที่ 2

ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565  เวลา 13.00 น.  ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการ

ประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 17.30 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

          (นายเสรี  ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายรณภา ทองโปรง) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

 

 

 

 

 

 

 


