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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 25 

ครั้งท่ี 4/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2  อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี     ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

3. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

4. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

5. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

6. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

7. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

8. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

9. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

10. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

11. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

กรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนกิส 

1. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

2. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

3. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

 

กรรมการที่ไมเขารวมประชุม (ติดราชการ) 

1. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบบกิจการ  

       (เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1 และ 3.2) 

 5. นายชูชีพ  สอาดเอ่ียม  ผูตรวจสอบบกิจการ 

       (เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1 และ 3.2) 

 6. นายจิรพันธ  จันทรพิทักษ  ผูแทนสำนักงานสงเสรมิสหกรณ  

       กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 
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เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   

 

ระเบียบวาระท่ี 1     เร่ืองที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ  
 

ประธานฯ     นายเสรี ปรัชญกุล  ประธานกรรมการฯ ทำหนาที่ประธานในการประชุมไดกลาวเปดประชุม 

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
เรื่องที่ประธานแจง 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เปนตัวแทนรวมกับคณะติดตามหน้ีหุนกูเขาพบรองอธิบดี 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง การตั้งคาการดอยคาของหุนกูการบินไทย สรุปทาง ชสอ.รับเปนเจาภาพจัดทำ

บันทึกแจงไปทางกรมตรวจบัญชีฯ อีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดที่จะทำบันทึกแจงไปนั้น คือจะทำเปน option    

เปน 3 option   

  1.  ตั้งคาที่ 5% ตามท่ีกรมตรวจบัญชีมีบันทึกมา  

  2.  ขอเลื่อนการตั้งคาไปปหนึ่งไปเริ่มปหนา  

  3.  ขอปรับลดจำนวน % จาก 5% ลงมาเหลือกี่ % ก็แลวแตจะไดขอมูลแตละสหกรณ

วันรุงขึ้น ชสอ. เชิญไปประชุมอีกครั้งหนึ่งแจงวาจะยกเลิกสิ่งที่พูดคุยกันเมื่อวันพฤหัสบดี โดยจะเสนอไปวา    

ไมเห็นดวยที่จะใหมีการตั้งคา โดยมีเหตุผลอางอิงไปที่กรณีเครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน ซึ่งเขาสูขบวนการลมละลาย

เชนเดียวกับการบินไทย แตเจาหนี้ไมตองการตั้งคา จึงขอแจงใหคณะกรรมการทราบถึงความเคลื่อนไหวตางๆ  

หากมีการเคลื่อนไหวอะไรอีกก็จะนำมาเลาใหคณะกรรมการไดทราบตอไป เพ่ือจะไดนำไปบอกกลาวใหสมาชิก

ไดทราบอยางถูกตองตรงกัน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 

       ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

       ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
 

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 วัน

พุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564  และครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสง

รายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการดำเนินการและผูที ่เกี ่ยวของพิจารณา และแกไขรายงานการ

ประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564  

และครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูรวจสอบกิจการ 

เรื่องที่  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2564 

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ไดมีมติเลือกตั้งผูตรวจ

สอบกิจการ โดยรับรองใหนายชูชีพ สอาดเอี่ยม และนางจินตนา  นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการของ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 2564 นั้น คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณประจำเดือนธันวาคม 2564 แลวจึง ขอ

สรุปผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้   

1.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 เพื่อใหทราบวา สหกรณมีการกำหนดระเบียบ และหลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิก ถือใช ไวอยาง

ชัดเจน และสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด   

2. ขอบเขตการตรวจสอบ  

ตรวจสอบการกำหนดระเบียบ วาดวยการใหเงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน การใหเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และ 

รายการแกไขเพิ่มเติมระเบียบวาดวยการใหเงินกูทุกประเภท ประกาศหลักเกณฑการใหเงินกู 

3. ผลการตรวจสอบ  

 3.1 จากการตรวจสอบการกำหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ.2559  สหกรณไดมีการ

แกไขเพ่ิมเติมหลายครั้งสรุปได ดังนี้ 

  -   แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560   เม่ือ 29 พ.ย. 2560 

  -   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  เม่ือ 9 ต.ค. 2562 

  -   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563   เมื่อ 24 ม.ค. 2563 

  -   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2563   เมื่อ 30 มิ.ย. 2563 

  -   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564   เมื่อ 25 ก.พ. 2564 

 3.2 ระเบียบวาดวยการใหเงินกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564  

  -   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2564   เมื่อ 25 พ.ย. 2564 

 3.3 ระเบียบวาดวยการใหเงินกูพิเศษ พ.ศ.2559  สหกรณไดมีการกำหนดระเบียบเงินกูพิเศษ และ

แกไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

  -   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562   เมื่อ 9 ต.ค. 2562 

-   ระเบียบวาดวยการใหเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 

    โครงการ “สินเชื่อเบาใจ” พ.ศ. 2562 

 3.4  ระเบียบวาดวย การใหเงินกูสำหรับสมาชิกที่พนสภาพจากการเปนพนักงาน พ.ศ. 2562 

 3.5  หลักเกณฑ วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท พ.ศ. 2562  

-   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563  เมื่อ 30 มิ.ย. 2563 

-   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564     เมื่อ 25 ก.พ. 2564 

-   แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564     เมื่อ  8 ก.ย. 2564  
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  

1. ขอสังเกตเกี ่ยวกับการกำหนดระเบียบ วาดวยเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559  มีการแกไขเพิ ่มเติม

ตอเนื ่องจากป 2560 -2564  จำนวน 6 ครั ้ง ซึ ่งการแกไขสวนใหญมาจากการปรับเปลี ่ยน

หลักเกณฑการใหเงินกู โดยสหกรณมีการกำหนดรายละเอียดนอกเหนือจากสาระสำคัญไวใน

ระเบียบ เมื่อมีการแกไขหลักเกณฑ จึงตองแกไขระเบียบดวย  ขอเสนอแนะ หากมีการแกไข

เพิ่มเติมมากกวา 2 ครั้ง ควรทำเปนยกรางระเบียบทั้งฉบับ เพื่อใหสะดวกแกการถือใช ไมสับสน

แกผูปฏิบัติงาน และสรางความชัดเจนใหแกสมาชิก   

2. สหกรณมีการกำหนดระเบียบ วาดวย การใหเงินกูสำหรับสมาชิกที่พนสภาพจากการเปนพนักงาน 

ซึ่งมีความชัดเจนแกสมาชิกในการใชบริการเปนอยางดี  แตการกำหนดระเบียบดังกลาว สหกรณ 

ยังนำเงินกูมากำหนดไวไมครบถวนทุกประเภท ยังมีบางประเภทปะปนกับระเบียบการใหเงินกูแก

สมาชิกปกติ  ซึ่งอาจทำใหสมาชิกผูใชบริการเกิดความสับสนได  

3. ระเบียบวาดวย เงินกูพิเศษ พ.ศ. 2559  สหกรณมีการกำหนดประเภทเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม โดยใช

คาหุนค้ำประกัน ชำระไมเกิน 72 งวด วงเงินกูไมเกิน  500,000 บาท ซึ่งเงินกูประเภทนี้ เขา

ลักษณะเงนิกูหมุนเวียน ซึ่งเงินกูพิเศษนายทะเบียนสหกรณ กำหนดใหเปนเงินกูระยะยาวเพ่ือการ

เคหะสงเคราะหหรือซื้อทรัพยสิน โดยใชหลักทรัพยหรือทุนเรือนหุนค้ำประกัน  การกำหนดเงินกู

พิเศษเอทีเอ็ม อาจไมเขาลักษณะเงินกูประเภทนี้ได   หากสหกรณตองการชวยเหลือสมาชิกใหมี

งวดชำระมากกวา 1 ป ควรปรับเปลี่ยนเปนเงินกูสามัญเอทีเอ็มจะเหมาะสมกวา 

4. การดำเนินการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ หรือยกรางระเบียบการใหเงินกูดังกลาว  คณะกรรมการ

ดำเนินการอาจแตงตั้งคณะทำงาน หรือคณะอนุกรรมการในการพิจารณาแกไขระเบียบได ตาม

ความเหมาะสม  
 

 อนึ่ง ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการที่นำเสนอขางตน เปนไปตามอำนาจหนาที่ตาม

ขอบังคับสหกรณ ขอ 86 กำหนด คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาดำเนินการไดตามความเหมาะสม 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

รับทราบ ตามขอ 3 ผลการตรวจสอบ และมอบใหฝายจัดการไปรวบรวมนำเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการ

พิจารณาตอไป 
 
เรื่องที่  3.2 การวินิจฉัยขออทุธรณของสมาชิก กรณีถูกคณะกรรมการดำเนินการใหพนสมาชิกภาพ 

ผูตรวจสอบกิจการ  สืบเนื ่องจากที่สหกรณ ไดสงคำอุทธรณของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณมีมติใหพนจากสมาชิกภาพจำนวน 2 ราย คือ 1. นายสมพงษ  ปฤชานนท สมาชิกเลขที่ 136856 และ 

2. นายสิงหมาศ  ศรีวรรณ สมาชิกเลขที่ 054028 สังกัด สมาชิกพนสภาพจากการเปนพนักงาน  โดยรองขอให

สหกรณพิจารณารับกลับเขามาเปนสมาชิกใหม นั้น 
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 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการฯ

และการยื่นอุทธรณของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564 

กำหนดใหผูตรวจสอบกิจการ จะตองดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และนำเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณา 

ซึ่งไดดำเนินการแลว  และรายงานใหคณะกรรมการดำเนินการไดทราบ เมื ่อการประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2564  แลว ตามขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้  

1. สหกรณมีการดำเนินการเปนไปตามระเบียบและขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2563  นอกจากนี้สหกรณ

ยังผอนปรนขยายระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระหนี้ เกินกวาระเบียบขอบังคับสหกรณ

กำหนด รวมเปนเวลาถึง 9 เดือน ซึ่งนานพอสมควรที่สมาชิกจะสามารถนำเงินมาชำระหนี้ที่คาง

ชำระใหแกสหกรณได    

2. สมาชิกอางวาไมไดรับหนังสือจากสหกรณ เนื่องจากยายที่อยูและขาดรายไดจากผลกระทบโรค

ระบาดโควิด-19 โดยไมไดแจงใหสหกรณทราบ ซึ่งตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 ได กำหนด

เรื่องการแจงการเปลี่ยนแปลงที่อยูของสมาชิก รวมถึงขอกำหนดการใหพนจากสมาชิกภาพกรณี

ผิดนัดชำระหนี้ ไวอยางชัดเจน  จึงเปนเหตุสมควรที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ จะ

พิจารณาใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพได    

3. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564  ผูตรวจสอบกิจการไดประสานงานทางโทรศัพทกับสมาชิกทั ้งสอง

รายดังกลาวแลว  สมาชิกยินยอมปฏิบัติตามมติคณะกรรมการดำเนินการ และไมขออุทธรณในที่

ประชุมใหญ โดยนำตั๋วแลกเงินไปขึ้นเงินคาหุน ตามที่สหกรณจายคืนใหเรยีบรอยแลว  

 ทั้งนี้ สมาชิกไดมีขอเสนอแนะ ฝากใหคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาหาแนวทางนอกจากการ

พิจารณาใหสมาชิกพนสภาพ กรณีที่สมาชิกไมไดมีเจตนาที่จะไมชำระหนี้ เพื่อเปนทางออกใหแกสมาชิกราย

อ่ืนๆตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม   รับทราบการวินิจฉัยขออุทธรณของสมาชิก กรณีถูกคณะกรรมการดำเนินการใหพนสมาชิกภาพ 

จำนวน 2 ราย คือ 1. นายสมพงษ  ปฤชานนท สมาชิกเลขที่ 136856 และ 2. นายสิงหมาศ  ศรีวรรณ สมาชิก

เลขที่ 054028 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  4.1 ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณฯ (KPIs) 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดจัดทำโครงการติดตามและ

ทบทวนการใชเครื่องมือประเมินผลดำเนินงานขององคกร และการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล (KPIs)  

เพื่อใหเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานขององคกร มีความเหมาะสมกับสภาวะการณปจจุบัน นั้น 
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  คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั ้งที ่ 2/2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ได

พิจารณาการจัดทำราง KPIs ป 2564 เรียบรอย เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาจึงเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาตอไป  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอโดย  

  1. โบนัสใหพิจารณาผลประกอบการประจำป+KPIs (KPIs นำเสนอ มกราคม 2565)   

  2. การจัดทำเกณฑประเมินป 2565 ใหนำเสนอแผนคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณา

กอนนำเสนอภายในเดือนมกราคม 2565 
 

เรื่องที่  4.2 พจิารณาการเพิ่มกรรมการในคณะอนกุรรมการประชาสัมพันธ 

เลขานุการ ตามนโยบายประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 25 ที ่ให สอ.กฟภ. มุ งเนนการ

ประชาสัมพันธ  เชิงรุก เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดี มีการสื่อสารกับสมาชิกในระดับที่เพียงพอและทันกับ

สถานการณตางๆ ที่อาจมีผลกระทบกับสหกรณ ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวา นายเสฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช 

คณะกรรมการ มีความรู ความเขาใจและแนวคิดกาวหนาที ่จะเปนประโยชนกับการประชาสัมพันธของ 

สอ.กฟภ. เห็นควรนำเสนอขอแตงตั้งเปนอนุกรรมการประชาสัมพันธเพิ่มเติม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นายเสฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช เปนอนุกรรมการประชาสัมพันธเพ่ิมเตมิ ตามเสนอ 

 

เรื่องที่  4.3 ขออนุมัติในหลักการจางสแกนและจัดเก็บเอกสารงานสหกรณโดยวิธีพิเศษ 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

 ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2564 อนมุตัิให สอ.กฟภ. ดำเนินการ

ฝากจัดเก็บเอกสารงานสหกรณ ตามงบประมาณรายจายหมวดที่ 2 ขอ 2.24 จำนวนเงิน 200,000 บาท และ

จัดเก็บเอกสารงานสหกรณดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (สแกนเอกสาร) ตามงบประมาณรายจายหมวดที่ 2 ขอ 

2.25 จำนวนเงิน 300,000 บาท (เอกสารแนบ 1) 

2. ขอมูล 

2.1 ตามสัญญาเลขที่ DS164/2010 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 สอ.กฟภ. ฝากจัดเก็บเอกสารงาน

สหกรณกับบริษัทดาตาเซฟ จำกัด เปนระยะเวลา 1 ป เริ ่มตั้งแต 1 กรกฎาคม 2553-30 มิถุนายน 

2554 และหากไมมีการบอกเลิกสัญญา ใหขอตกลงมีผลบังคับใชตอไปเปนระยะเวลาคราวละ 1 ป 

(เอกสารแนบ 2) โดย สอ.กฟภ. ยังคงฝากจัดเก็บเอกสารงานสหกรณกับบริษัท ดาตาเซฟ จำกัด 

ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
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 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สอ.กฟภ. ฝากเก็บเอกสารงานสหกรณกับบริษัทดาตาเซฟ จำกัด จำนวน 

1,504 กลอง คาฝากรายเดือนกลองละ 9 บาท (อัตราเดิมตั้งแตเริ่มทำสัญญาในป 2553)  ราคาไมรวม VAT 

13,536 บาท หรือประมาณ 162,500 บาท ตอป (เอกสารแนบ 3) โดยเอกสารที่นำไปฝากเก็บ เปนเอกสาร

สัญญากูและใบสมัครสมาชิกท่ีผานการสแกนเพ่ือจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส จำนวน 1,143 กลอง และ

เอกสารดานการเงินและบัญชี จำนวน 361 กลอง 

 2.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559  เม่ือวันที่ 23 

กันยายน 2559 เรื่องที่ 5.14 (เอกสารแนบ 4) เห็นชอบใหจัดจาง บริษัท ดาตาเซฟ จำกัด  เปนผูดำเนินการ

จัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส โดยจัดทำสัญญาจางเลขที่ 007/2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 (เอกสาร

แนบ 5) เปนระยะเวลา 3 ป (3 ตุลาคม 2559 – 2 ตุลาคม 2562) ในอัตราคาจางสแกนเอกสารราคาแผนละ 

2.30 บาท โดยจัดทำเปน TIFF ไฟล พรอมจัดทำดัชนีสำหรับสืบคนและโปรแกรมสำหรับสืบคนเอกสารติดตั้ง

ใหที่เครื่องคอมพิวเตอรของ สอ.กฟภ. จำนวน 2 เครื่อง ปจจุบันเอกสารที่ สอ.กฟภ. จางสแกนรวมประมาณ  

251,200 หนา 

 ในป 2563 สอ.กฟภ. ไมมีการจางจัดเก็บเอกสารงานสหกรณดวยระบบอิเลกทรอนิกส (สแกนเอกสาร) 

 2.3 ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (สแกนเอกสาร) ของ สอ.กฟภ. สรุปไดดังนี้ 

  1) สอ.กฟภ. รวบรวมเอกสารที่จะสแกนเพ่ือบริษัทขนสงนำไปดำเนินการ 

  2) บริษัทสแกนเอกสารพรอมจัดทำดัชนีสืบคน (Key Index) 

  3) บริษัทจัดเตรียมกลองใสเอกสารเพื่อ สอ.กฟภ. ฝากจัดเก็บเอกสาร 

  4) บริษัทจัดทำชอมูลเปนแผน DVD เพื ่อ Upload ขอมูลเพ่ิมเติมเขาระบบงานจัดเก็บ

เอกสารที่ สอ.กฟภ. 

 2.4 ปริมาณเอกสารที่ควรจะดำเนินการจัดเก็บดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(สแกนเอกสาร) ประกอบดวย 

  1) เอกสารของป 2561-2563 ที่คงคางยังไมไดดำเนินการจัดเก็บดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

ประเภท ขอมูลท่ีตองการสแกน  
จำนวนหนา/ไฟล 

(ประมาณการ) 

1. สัญญาเงนิกูสามัญ  

 - ป 2561 จำนวน   2,143 สัญญา 

 - ป 2562 จำนวน   5,722 สัญญา 

 - ป 2563 จำนวน   5,682 สัญญา 

                รวม     13,547 สัญญา 

- ใบตรวจสอบสิทธิการค้ำประกัน 

- หนังสือยินยอม (ผูกู) 

- หนังสือสัญญาเงินกู  

- หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู   

รวม 5-6 หนา/สัญญา 

81,500 หนา/ 

13,550 ไฟล 

2. ใบสมัครสมาชกิ  

- ป 2561 จำนวน  1,017 ราย 

- ป 2562 จำนวน  1,071 ราย 

- ป 2563 จำนวน  1,050 ราย 

                 รวม      3,138 ราย 

- ใบสมัคร 

- หนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน 

รวม 2 หนา/ราย 

6,500 หนา/ 

3,140 ไฟล 

 
รวม 

88,000 หนา/ 

16,690 ไฟล  
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  2) เอกสารจากการดำเนินการในป 2564-2566 ดังนี้ 

ประเภท 
จำนวนหนา/

ไฟล ตอป 
จำนวนหนา/ไฟล รวม 3 ป 

1. สัญญาเงินกูสามัญ  

จำนวนประมาณ 5,500 สัญญาตอป สัญญาละ 5-6 หนา 

33,000 หนา/ 

5,500 ไฟล 
99,000 หนา/ 16,500 ไฟล 

2.  ใบสมัครสมาชกิ  

จำนวนประมาณ 1,050 รายตอป รายละ 2 หนา 

2,100 หนา/ 

1,050 ไฟล 
6,300 หนา/ 3,150 ไฟล 

 
 2.5 ฝายบริหารงานทั่วไป ไดตรวจสอบจากขอมูลเผยแพรในระบบ Internet แลว แมวาจะมีบริษัทที่ทำ

ธุรกิจรับจางสแกนเอกสาร และบริษัทที่ทำธุรกิจรับฝากจัดเก็บเอกสารอยูหลายราย แตมีเพียงรายเดียวคือบริษัท 

ดาตาเซฟ จำกัด ทีทำธุรกิจรับจางสแกนเอกสารและรับฝากจัดเก็บเอกสารเบ็ดเสร็จในที่เดียว 

 2.6 บริษัท ดาตาเซฟ ไดเสนอราคาจัดเก็บเอกสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (สแกนเอกสาร) และ ฝาก

จัดเก็บเอกสารเปนกลอง ตามใบเสนอราคาเลขที ่ Q380/BKK/2021.R1 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564, เลขที่ 

Q355/BKK/2020 Ro.4 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564, เลขที่ Q685/BKK/2021 R2. ลงวันท่ี 20 กันยายน 2564, 

และเลขที่ Q499/BKK/2021 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 (เอกสารแนบ 6) สรุปไดดังน้ี 

1) คาโปรแกรมสืบคนเอกสาร “RCHIVEr” เพื่อใชแทนโปรแกรมสืบคนเอกสารปจุบันซึ่งทำงาน

แบบ stand alone ติดตั้งใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรเพียง 2 เครื่อง ตอง downgrade ระบบปฏิบัติการเปน 

Windows XP โปรแกรมสืบคนเอกสารใหมจะทำงานในรูปแบบ client server รองรับผูใชงาน 30 User โดย

แปลงขอมูลเดิมที่จัดเก็บเปนไฟล TIFF เปลี่ยนเปนไฟล PDF พรอมอบรมผูใชงาน/ ผูควบคุมระบบงาน รวม

การรับประกันเปนเวลา 3 ป เปนเงนิ 279,000 บาท  

2) คาบริการสแกนเอกสาร 

ปที่ 1   คาบรกิารสแกนเอกสารเปนไฟล PDF จำนวน 6,000 แฟมตอป จำนวนหนาไมเกิน 6 

หนาตอแฟม 

ปที่ 2-3  คาบริการสแกนเอกสารเปนไฟล PDF หนาละ 2.30 บาท 

คาบริการจัดทำดัชนีสืบคน คาบริการสำเนาขอมูลและคาบริการขนสงเอกสารเพื่อการสแกน 

ไมคดิคาบริการ 

3) คาจัดทำทะเบียนเอกสารประกอบดวย 

3.1 การจัดเตรียมเอกสารจากการสแกน 

ปที่ 1     คาบริการคิดรวมกับคาสแกนเอกสารไวแลว 

ปที่ 2-3  คาบริการ 2.00 บาท ตอชุดเอกสาร 

3.2 การจัดทำทะเบียนเอกสารที่ไมไดสแกน (เอกสารดานการเงินและบัญชี) 15 บาท/กลอง 

4) คากลองบรรจุเอกสาร 

ปที่ 1     จำนวน 115 กลอง คิดรวมกับคาสแกนเอกสารไวแลว 

ปที่ 2-3  คากลองบรรจุเอกสาร 28.00 บาท ตอกลอง 

5) คารับฝากกลองจัดเก็บเอกสาร 9.00 บาท ตอกลองตอเดือน 
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หมายเหตุ คาโปรแกรมสืบคนเอกสารตามขอ 1) และคาบริการสแกนเอกสารปที่ 1 ตามขอ 2) 

บริษัทเสนอราคาเปนเงิน 279,000 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับคาใชจายรายการอื่น ๆ คิดราคาตาม

จำนวนจริงท่ีใชบริการ 

 2.7 ฝายจัดการไดประมาณการคาใชจายเบื้องตนในการวาจางสแกนเอกสารและฝากจัดเก็บเอกสาร

เปนระยะเวลา 3 ป (2565-2567) โดยอางอิงจากจำนวนเอกสาร ตามขอ 2.4.1, 2.4.2 และราคาจากใบเสนอ

ราคาของบริษัท ดาตาเซฟ จำกัด ตามขอ 2.6 แลวดังนี้ 
 
ที ่ รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

คาโปรแกรมสืบคนเอกสารพรอมการแปลงขอมูลเดิม 

คาสแกนเอกสาร  

(ปที่ 1 จำนวน 6,000 แฟม คิดรวมกับขอ 1) 

คาจัดทำทะเบียนเอกสาร  

(ปที่ 1 คิดรวมกับขอ 1) 

คากลองบรรจุเอกสาร  

(ปที่ 1 จำนวน 115 กลอง คิดรวมกับขอ 1) 

คารบัฝากกลองจัดเก็บเอกสาร  

(รวมสวนที่ฝากจัดเก็บเดิมจำนวน 1,504 กลอง) 

279,000 

- 

 

- 

 

- 

 

170,000 

 

- 

210,000 

 

30,500 

 

8,500 

 

200,000 

 

- 

170,000 

 

13,000 

 

7,500 

 

240,000 

279,000 

380,000 

 

43,500 

 

16,000 

 

610,000 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 449,000 449,000 430,500 1,328,500 

 

3. ขอพิจารณา 

ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวา สอ.กฟภ. ไมมีพ้ืนท่ีเพียงพอสำหรับการจัดเก็บเอกสาร จำเปนตองจาง

จัดเก็บเอกสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (สแกนเอกสาร) และจางจัดเก็บเอกสารกระดาษ แตเนื่องจากใน

ทองตลาดปจจุบันตรวจสอบแลวมีเพียงบริษัท ดาตาเซฟ จำกัด เพียงรายเดียวที่ใหบริการอยางครบวงจร จึง

เห็นควรขออนุมัติจัดจาง บริษัท ดาตาเซฟ จำกัด จัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส และจัดเก็บเอกสาร

กระดาษโดยวิธีพิเศษ เปนระยะเวลา 3 ป (มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567) ในวงเงินประมาณการ 

1,328,500 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม ใหฝายจัดการดำเนินการ  

  1.ตรวจสอบชี้แจงวา ทำไมไมแยกการจางสแกนเอกสารและการจางจัดเก็บเอกสารออก    

จากกัน 

  2. ใหชี้แจงการแยกจาง กรณีท่ีมีการแยกจางราคาแตกตางกันอยางไร 

  3  เปรียบเทียบขอดีขอเสีย ถากรณีแยกจางแพงกวา ก็มีเหตุผลพอที่จะจางรายเดียว ถาแยก

จางถูกวาควรพิจารณาแยกจาง 
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เรื่องที่  4.4 ขออนุมัติหลักการจางบำรุงรักษาระบบปองกันและตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือขาย 

  โดยวิธีพิเศษ 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

1.1 ตามสัญญาเลขที่ 007/2563 จัดซื้อระบบปองกันและตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือขาย จาก

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ในราคา 763,104 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยกำหนดรับประกัน 1 ป ครบกำหนด

รับประกันวันที่ 15 ตุลาคม 2564  

1.2 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ การประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  

เรื่องที่ 4.11 เห็นควรใหมีการบำรุงรักษาอุปกรณระบบปองกันและตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือขาย สำหรับ

งบประมาณใหดำเนินการขออนุมัติในการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เชนเดยีวกับการของบประมาณใน

การดำเนินการโดยทั่วไป 

 2. ขอมูล 

 บริษัท แทนเจอรีน จำกัด มีใบเสนอราคาเลขที่ QT2104310-01 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เสนอ

บริการบำรุงรกัษาโปรแกรมระบบปองกันและตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือขาย โดยมีระยะเวลาการใหบริการ

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปนจำนวนเงิน 306,020.00 บาท (สามแสนหก

พันย่ีสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  

 3. ขอพิจารณา 

 ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหโปรแกรมระบบปองกันและตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือขายมี

การ Update ฐานขอมูลและสามารถตรวจจับภัยคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความจำเปนตองมีการ

บำรุงรักษาโปรแกรมอยางตอเนื่อง จึงเห็นควรขออนุมัติหลักการจัดจางบริษัท แทนเจอรีน จำกัด ผูติดตั้ง

โปรแกรม เปนผู บำรุงรักษาโปรแกรมระบบปองกันและตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือขาย โดยวิธีพิเศษ       

เปน รายป  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติใหจางบำรุงรักษาโปรแกรมระบบปองกันและตรวจจับภัยคุกคามระบบ

เครือขาย โดยมีระยะเวลาการใหบริการตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2565- 31 ม.ค. 2565 ในวงเงิน 306,020 บาท    

ตามเสนอ 
 

เรื่องที่  4.5 ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจางและกรรมการตรวจรับเปนรองประธานและ 

  เลขานุการ 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

1.1  ตามคำสั่งท่ี สอ.กฟภ. 13/2564 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

 1)  แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 3คน 

 2)  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 3 คน 
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1.2 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจัดซื้อจัดจางของสหกรณ พ.ศ. 2560 ขอ 4 ใหคำจำกัด   

ความ 

     “คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง” หมายถึง กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการเพื่อ

ดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อการจางของสหกรณตามระเบียบนี้ โดยมีประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธาน

กรรมการหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปนกรรมการ 

      “คณะกรรมการตรวจรับ” หมายถึง กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการเพื่อ

ดำเนินการเก่ียวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจางของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบนี้ โดยมีประธาน

กรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปนกรรมการ 

 2. ขอมูล 

      ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพื ่อใหองคประกอบของคณะกรรมการจัดซื ้อจัดจางและ

คณะกรรมการตรวจรับ สอดคลองกับคำจำกัดความตามที่ระเบียบกำหนด เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการแตงตั ้งกรรมการในคณะกรรมการจัดซื ้อจัดจางและคณะกรรมการตรวจรับดำรงตำแหนงรอง

ประธานกรรมการและเลขานุการ โดยไดหารือประธานคณะกรรมการทั้ง 2 คณะแลว ดังนี้ 
 
        คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 

- นายวัลลภ กิตติวิวัฒน เปนรองประธานกรรมการ 

- นายภาคภูมิ ฉ่ำทวี  เปนเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจรับ 

- นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช เปนรองประธานกรรมการ 

- นายทวีศักดิ์ พรนุเคราะห เปนเลขานุการ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามคำสั่งสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ที ่ สอ.กฟภ. 

21/2564 สั่ง ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564  

 

เรื่องที่  4.6 พิจารณาแนวทางการจัดสรรโบนัสของคณะกรรมการดำเนินการปบัญชี 2564 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการ ครั้งท่ี 3/2564 วันศุกรท่ี 17 ธันวาคม 2564  ไดสั่งการให ฝาย

จัดการนําเรื่อง แนวทางการจัดสรรโบนัสของคณะกรรมการดําเนินการ ปบัญชี 2564 เขาหารือในการประชุม 

คณะกรรมการดําเนินการ กรณีเกิดเหตุการณที่ไมสามารถจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 

ดําเนินการชุดใหมไดตามกรอบเวลา ทําใหกรรมการที่ครบวาระตองรักษาการ ตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 

2563 นั้น 
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 2. ขอมูล 

 2.1  ตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 24 (เอกสารแนบ 1) การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เม่ือ

สิ้นป ทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตราฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฎวาสหกรณมีกําไร

สุทธิใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง กําไรสุทธิประจําปที่เหลือ ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดดังนี้ 

  (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่แหงสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 

 2.2  ตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 74 (เอกสารแนบ 2) วาระอยูในตําแหนง คณะกรรมการ 

ดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป นับแตวันเลือกต้ัง 

 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการดํารงตําแหนงครบวาระที่กําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งประธาน 

กรรมการหรือกรรมการดําเนินการแทนก็ใหคณะกรรมการดําเนินการเดิมดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะเลือกตั้ง 

คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกิน 150 วันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

 2.3  การจายเงินโบนัสคณะกรรมการดําเนินการท่ีผานมา สอ.กฟภ. จะจายเงินโบนัสใหคณะกรรมการ 

ดําเนินการหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญในแตละป ซึ่งคณะกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่มีการ 

เลือกตั้งครั้งที่แลว จนถึงวันที่มีการจัดประชุมใหญและเลือกตั้งครั้งใหม ซึ่งครบรอบป หรือครบ 12 เดือน ซึ่ง

ถือปฏิบัติมาตั้งแตเปดดําเนินการ โดยปกติ สอ.กฟภ. จัดประชุมใหญประมาณสัปดาหสุดทายของเดือน

กุมภาพันธ หรือสัปดาหแรกของเดอืนมีนาคม ของทุกป 

 2.4  เงินโบนัสคณะกรรมการดําเนินการที ่จ ายใหในแตละป แบงเปนจายประธาน 70,000 บาท 

กรรมการ 60,000 บาท (ขอมูลตั้งแตป 2551) 

 2.5  ในป 2564 เกิดการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทําให สอ.กฟภ. ไม

สามารถจัดการเลือกตั้งประจําป 2564 ไดในชวงตนเดือนมีนาคม เชนที่เคย ทําใหกรรมการที่หมดวาระในป 

2564 ตองปฏิบัติหนาที่รักษาการตอตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ74 วรรคสอง และเมื่อครบ 150 

วันแลว สอ.กฟภ. ก็ยังไมสามารถจัดการเลือกตั้งได ทําใหประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการที่ครบ

วาระ ตองปฏิบัติหนาที่รักษาการตอ จนมีหนังสือดวนที่สุดของสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร 

พื ้นที่ 2 ที่ กษ 1110/2490 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื ่องการพนจากการรักษาการในตําแหนงของ

กรรมการดําเนินการสหกรณที่ดํารงตําแหนงครบวาระ (เอกสารแนบ 3) ทําใหคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 

24 ระงับการปฏิบัติหนาที่ ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ซึ่งรวมระยะเวลารักษาการในตําแหนงเปนเวลา 7 เดือน 

(มีนาคม - กันยายน) 

 2.6  ฝายจัดการไดหารือดวยวาจากับเจาหนาที่สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ใน 

เรื่องแนวทางการจัดสรรโบนัสของคณะกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่รักษาการระยะเวลา 7 เดือน และกรรมการ 

ดําเนินการชุดใหมที่ปฏิบัติหนาที่ ระยะเวลา 5 เดือน วาทางกรมสงเสริมสหกรณมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่อง

นี้ หรือไม เจาหนาที่ฯ แจงวาไมมีกําหนดไว เปนเรื่องของแตละสหกรณ ที่กรรมการชุดเดิมและกรรมการชุด

ใหมตองหารือกัน เปนขอยุติในการจายเงินโบนัสปนั้น ๆ 
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 ขอพิจารณา 

 จากขอมูลเบื้องตน ฝายจัดการเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อกําหนดแนวทางการ

จัดสรรโบนัสของคณะกรรมการปบัญชี 2564 เพื่อฝายจัดการและคณะอนุกรรมการการลงทุน นําไปปฏิบัติ

ตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม การพิจารณาจัดสรรโบนัสของกรรมการดำเนินการใหแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 หมดวาระ 8 ทาน ถึงเดือน ก.ย. 64 ได 7 เดือน 

2. กรรมการดำเนินการที่ปฏิบัติงานตอครบถึงเดอืน ธ.ค. 64 ได 12 เดือน 

3. กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ที่เลือกตั้งเขามาใหมใหพิจารณาได 4 เดอืนไปกอน 

สำหรับกรรมการดำเนินการไดปฏิบัติงานเกิน 150 วัน (มิ.ย. – 28 ก.ย. 2564) ใหนำเสนอท่ี

ประชุมใหญเพ่ือรับทราบการปฏิบัติงานในชวงเวลาดังกลาวดวย 

 

เรื่องที่  4.7 พิจารณาปรับปรุงเอกสารแนบทายระเบียบ สอ.กฟภ.วาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

  เจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ.2560 

เลขานุการ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวยเงนิชวยเหลือคา

รักษาพยาบาลเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2560  
 
 “ขอ 5. คารักษาพยาบาลของเจาหนาที่ประกอบดวย 

  5.1 คารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม 

  5.2 คารักษาพยาบาลจากกรมธรรมประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 

  5.3 คารักษาพยาบาลเจ็บปวยกะทันหัน หรอือุบัติเหตุ หรือการกระทำโดยละเมิดของผูอ่ืน 

  5.4 คาตรวจสุขภาพประจำป 

  5.5 คาบริการทันตกรรม” 

 และ “ขอ 7. คารักษาพยาบาลตาม ขอ 5.2 เจาหนาที่มีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลตามรายละเอียดใน

กรมธรรมประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่สหกรณมีไวให ตามขอกำหนดการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

แนบทายระเบียบ” 

 การดำเนินการทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพของเจาหนาที่ สหกรณฯ จะดำเนินการโดยวิธีการ

สอบราคาโดยนำรายละเอียดในเอกสารแนบทายระเบียบมาจัดทำเปนขอกำหนดของประกาศสอบราคา ซึ่งใน

หลายปที่ผานมาพบวา บริษัทผูรับทำประกันชีวิตที่เขารวมเสนอราคา หลายบริษัทฯ เสนอขอกำหนดที่ดีกวา

ประกาศสอบราคา โดยมีราคาสูงกวาบริษัทฯ ที่เสนอขอกำหนดเปนไปตามประกาศสอบราคาเพียงเล็กนอย 

อันเปนเหตุใหบริษัทฯ ที่เสนอเงื่อนไขดีกวาแตราคาสูงกวาเพียงเล็กนอยไมสามารถไดรับการคัดเลือกใหเปน

ผูรับทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพใหแกเจาหนาที่ 
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  ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวา การที่บริษัทประกันหลายแหงสามารถเสนอเงื่อนไขที่ดีกวา

ขอกำหนดตามใบสอบราคาในราคาที่สงูกวาเพียงเล็กนอย หาก สอ.กฟภ. จะปรับปรุงเอกสารแนบทายระเบียบ

โดยอางอิงตามเงื่อนไขที ่มีบริษัทประกันหลายแหงเสนอจะเปนประโยชนกับเจาหนาที่สหกรณเพิ่มขึ ้นมาก 

ขณะที่ สอ.กฟภ. มีภาระคาใชจายเพิ ่มขึ้นเพียงเล็กนอย จึงขออนุมัติปรับปรุงเอกสารแนบทายระเบียบฯ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงเอกสารแนบทายระเบียบ สอ.กฟภ.วาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

เจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2560 ตามเสนอ 
 

เรื่องที่  4.8 พจิารณาระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 

เลขานุการ ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 

ธันวาคม 2564 เห็นชอบใหกำหนดการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 พรอมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

ในวันศุกรที่ 4 มีนาคม 2565 น้ัน 

  ฝายจัดการไดจัดทำรางระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 โดยจัดลำดับ 

ตามที่กำหนดในระเบียบ สอ.กพภ. วาดวยการประชุมใหญ พ.ศ. 2562 ขอ 13 ประกอบกับรายละเอียดตาม

กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยฯ ที่กำหนดใหตองเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อ

อนุมัต ิ หร ือเพื ่อทราบ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยขั ้นตอน วิธ ีการดำเนินการถอดถอน

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ และการยื่นอุทธรณของสมาชิกกรณีคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ มีมติใหพนจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564 จึงนำเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณา  

  คณะอนุกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 พิจารณาแลว 

เห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา ดังนี้ 
 

  ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

  ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม 

   2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2563 (เลขานุการ) 

   2.2 รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564  

                  (เลขานุการ) 

   2.3 รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำป 2564 

         (เลขานุการ) 

  ระเบียบวาระที่ 3  การเลือกต้ังกรรมการดำเนินการและคณะผูตรวจสอบกิจการ (เลขานุการ) 

 ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเพื่อทราบ 

   4.1 รายงานจำนวนสมาชิกและผลการดำเนินงาน ประจำป 2564  

                              (ฝายจัดการ)  

4.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำป 2564 (ผูตรวจสอบกิจการ) 
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   4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ประจำป 2564   

                              (ฝายจัดการ) 

   4.4 รายงานผลการลงทุนท่ีบริหารโดยกองทุนสวนบุคคล ประจำป 2564  

                              (คณะอนุกรรมการการลงทนุ) 

   4.5 รายงานสถานะหุนกูที่ สอ.กฟภ. ถือครองและมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ 

        ความนาเชื่อถือ (Credit Rating)  (คณะอนุกรรมการการลงทุน) 

   4.6 นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ   

                              (คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง) 

   4.7 ผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการและผูจัดการไดรับในรอบปบัญชี 

        ท่ีผานมา (ฝายจัดการ) 

   4.8 ขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกรองเรียน และ 

        ถูกลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมา  (ฝายจัดการ) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองเพื่อพจิารณา  

   5.1  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด  

         สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  (ผูสอบบัญชี) 

   5.2  จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564  (คณะอนุกรรมการการลงทุน) 

  5.3  ขอโอนเงนิปนผล, เงนิเฉลี่ยคืน, เงินรอจายคืน และเงินรอตรวจสอบ   

        ที่เกิน 10 ป เขาเปนทุนสำรอง  (ฝายจัดการ) 

  5.4  อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำป 2565 ตามแผนยุทธศาสตร  

         (คณะอนุกรรมการอำนวยการ) 

   5.5  พิจารณาอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายได-รายจาย ประจำป 2565 

         (คณะอนุกรรมการการลงทุน) 

   5.6  พิจารณากำหนดวงเงินกูยืม หรือค้ำประกัน ประจำป 2565  

         (คณะอนุกรรมการการลงทุน) 

   5.7  พิจารณาอนุมัติในหลักการเรื่องการฝากหรือการลงทนุของสหกรณ 

         (คณะอนุกรรมการการลงทุน) 

   5.8  พิจารณาการนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมตามประกาศ คพช ขอ 3(7)  

         และขอเพิ่มวงเงินการลงทุนที่บริหารโดยกองทนุสวนบุคคลตามหนังสือ  

          นายทะเบียน ท่ี กษ 0216/5057 ลว. 26 เมษายน พ.ศ. 2545 

         (คณะอนุกรรมการการลงทุน) 

   5.9  คัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำป 2565 

         (ฝายจัดการ) 

  5.10 นโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธ (คณะอนุกรรมการอำนวยการ) 
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  5.11  นโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอื่น  

          และสถาบันการเงิน และการค้ำประกัน  (คณะอนุกรรมการการลงทุน) 

  5.12 การจำหนาย Tablet ใหกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหนงในป 2565 

          (ฝายจัดการ) 

  5.13 สมาชิกถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. ยื่นอุทธรณขอกลับเขาเปนสมาชิก (ถามี) 

                               (ผูตรวจสอบกิจการ) 

ระเบียบวาระท่ี 6 แจงผลการเลือกต้ังกรรมการดำเนนิการและคณะผูตรวจสอบกิจการ 

                      (ประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง) 

ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองอื่นๆ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการรางระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 และหากมีวาระ

เพิ่มเติมใหฝายจัดการไปเพ่ิมเตมิวาระที่อาจจะมี เชน 

1. การรับรองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ระหวางวันที่ 31 พ.ค. 

ถึง 27 ก.ย. 2564 

2. เรื่องสถานะการติดตามหุนกูการบินไทย 

3. เรื่องระเบียบผูตรวจสอบกิจการที่จะตองนำเสนอในที่ประชุมใหญเพ่ืออนุมัติ 
 
เรื่องที่  4.9 การจดัทำแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

เลขานุการ ตามคำสั่ง สอ.กฟภ. ที่ 12/2564 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 แตงตั้งคณะอนกุรรมการ

อำนวยการ โดยกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ “ขอ 2 กำหนดรางกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรของ

สหกรณ รางแผนกลยุทธ รางแผนปฎิบัติประจำป เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการดำเนินการ” 

  เพื ่อใหการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรประจำป 2565 เปนไปดวยความ

เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ ฝายจัดการเห็นควรขออนุมตัิแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำรางแผนปฏิบัติ

การประจำป 2565 ตามแนบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำรางแผนปฏิบัติการประจำป 2565 ดงันี้ 
 
 คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการประจำป 2565  จำนวน 5 ดาน ประกอบดวย  

1. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานสรางองคกรสูความมั่นคงและยั่งยืน) 

 กรรมการดำเนินการ  1. นายวิเชียร  ปญญาวานชิกุล  ประธานกรรมการ 

  2. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง กรรมการ 

  3. นายรณภา  ทองโปรง กรรมการ 
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ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

                2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย กรรมการ 

      3. นางสวรรณ  วิจิตรสุข  กรรมการและเลขานุการ 
 
2. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ) 

         กรรมการดำเนินการ 1. นายจรรยา  วัฒนกุล  ประธานกรรมการ 

2. นายธนชัย  รอยศร ี  กรรมการ 

3. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี  กรรมการ 

  ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย กรรมการ 

   3. นางนันทวรรณ  ลาภเกิน  กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานการบริหารเพื่อความมั่นคง 

           ทางการเงิน) 

      กรรมการดำเนินการ 1. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน ประธานกรรมการ 

2. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล กรรมการ 

3. นายปยพจน  รุธิรโก  กรรมการ 

     ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล      กรรมการ 

3. นางสาวศจี  ปาณะลักษณ กรรมการและเลขานุการ 
 

4. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

       กรรมการดำเนินการ 1. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร ประธานกรรมการ 

2. นายวิรัช  วังจันทร  กรรมการ 

3. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช กรรมการ 

      ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย กรรมการ 

3. นางสาวอุไร  คชรินทร     กรรมการและเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเครือขายสหกรณ  

           สังคมและส่ิงแวดลอม) 

       กรรมการดำเนินการ 1. นายเสกสรร  เสริมพงศ ประธานกรรมการ 

2. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห กรรมการ 

3. นายสมชาย  อักษรภักดิ์ กรรมการ 

      ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล      กรรมการ 

3. นางสาวนันทนา สายัญแกว กรรมการและเลขานุการ 
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เรื่องที่  4.10 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 08/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู กำหนดอำนาจหนาที่  

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ” 

 เนื่องจาก มีสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติเงนิกู ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู จำนวน 2 ราย ซึ่ง 

สอ.กฟภ. ไดมีหนังสือติดตามทวงถาม และประสานงานไปยังหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูค้ำประกันแลว แต

สมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. นาย ว. สมาชิกเลขที่.............สังกัด กฟข. ถูกสำนักงานบังคับคดีอายัดเงินเดอืนฯ เปนเหตุใหขาดสง

ชำระหนี้เง ินกู  เปนเงินกู พิเศษเอทีเอ็มซึ ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู  ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือน

พฤศจิกายน 2564 จำนวน 72,480 บาท และกูเงินสามัญทั่วไป ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกูบางสวน สะสมตั้งแต

เดือนมีนาคม 2563 - เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 95,188.48 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 167,668.48 บาท 

2. น.ส. พ. สมาชิกเลขที่..............สังกัด กฟจ................ถูกสำนักงานบังคบัคดีอายัดเงนิเดือนฯ เปนเหตุ

ใหขาดสงชำระหนี้เงินกู เปนเงินกูพิเศษเอทีเอ็มซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนเมษายน 2563 - เดือน

พฤศจิกายน 2564 จำนวน 42,130 บาท และกูเงินสามัญทั่วไป ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกูบางสวน สะสมตั้งแต

เดือนตุลาคม 2563 - เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 52,571.93 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 94,701.93 บาท 

 ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ  ขอ 

43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด สง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ” 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำ

ใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) เพื่อ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้  และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิก จำนวน 2 ราย ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำให

ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) ทั้งนี้ใหมีผลบังคับตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม 2565 เปนตนไป 
 

เรื่องที่  4.11 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ) 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ.08/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู กำหนดอำนาจหนาท่ี         

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ” 
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เนื่องจากมีสมาชิก สังกัดเกษียณอายุ ไดกูเงินกับ สอ.กฟภ. ประเภทเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม และเงินกู

พิเศษทั่วไปชำระรายเดือน ไดขาดการชำระหนี้เงินกูติดตอกันเกินกวา 2 งวด ซึ่งผิดเงื่อนไขการชำระหนี้  ตาม

ขอบังคับของ สอ.กฟภ. จำนวน 9 ราย โดย สอ.กฟภ. ไดทำหนังสือติดตามทวงถามเปนระยะแลว แตสมาชิก

เพิกเฉยไมนำเงนิมาชำระหนี้ตามกำหนด ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นาย ส.    สมาชิกเลขที่.......................... (ก.ค.  - พ.ย. 2564) 

2. นาย อ.       สมาชิกเลขที่.......................... (ก.ค.  - พ.ย. 2564) 

3. นาง ก.     สมาชิกเลขที่.......................... (ก.ค.  - พ.ย. 2564) 

4. นาย ส.     สมาชิกเลขที่.......................... (ส.ค.  - พ.ย. 2564) 

5. นาง ฉ. สมาชิกเลขที่.......................... (พ.ค.  - พ.ย. 2564) 

6. นาย พ.    สมาชิกเลขที่.......................... (มิ.ย.  - พ.ย. 2564) 

7. นาย ว.     สมาชิกเลขที่.......................... (เม.ย. - พ.ย. 2564) 

8. นาย ก. สมาชิกเลขที่.......................... (เม.ย. - พ.ย. 2564) 

9. นาย ร.       สมาชิกเลขท่ี.......................... (เม.ย. - พ.ย. 2564) 
 

ดังนั้น การคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ

ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “ (4)  คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด   

สงเงินงวดชำระหน้ีดังวาน้ัน ถึงสามคราวสำหรับเงนิกูรายหนึ่งๆ ” 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกขางตน ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 

(4) ซึ่งจะ มีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับ 41 (6) เพื่อ สอ.กฟภ. จะไดนำเงินคาหุนสะสมมาหัก

ชำระหนี้และดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิก จำนวน 9 ราย (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ) ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 

43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) ทั้งนี้ใหมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 

2565 เปนตนไป 
 

เรื่องที่  4.12 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย นาง ร.  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ร. สมาชิกเลขที่................สังกัด กฟอ.............ขอกูสามัญเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 92,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อปดหนี้เงินกูเพ่ือเหตุ

ฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 45,896.92 บาท และสำรองไวใชจายในคราวจำเปน 

 เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความอนุเคราะหกู เงินกู

สามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพื่อสำรองไวใชในคราวจำเปน หากสมาชิกไดรับการ

อนุมัติเงินกู ตามจำนวนเงินที ่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 4,610 บาท เปน

ระยะเวลา 21 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 5,338.59 บาท เปนจำนวน 5,028.59 บาท

ตอเดือน จากการตรวจสอบภาระหนี้ท่ีอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ธนาคารออมสิน ประเภท

สินเชื่อเพื ่อที่อยูอาศัย เปนจำนวนเงิน 1,208,773.14 บาท  (เงินตน 882,844.53 บาท ดอกเบี้ยตามคำ
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พิพากษา 325,928.61 บาท) โดยนำสงดวยตนเองเดือนละ 7,500 บาท  ในขณะที่มีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิ 5,028.59 บาท แตสมาชิก มีเงินไดจากคาลวงเวลาเฉลี่ย 3,400 บาท/เดือน  และรายไดจากบุตรที่

ปฎิบัติงานที่บริษัท เอ็กซคอลดี้ ดีเวลล็อปเมนท จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่สัญญาบริการดานระบบไฟฟากับการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค มีรายไดโดยประมาณ 10,000 บาท/เดือน 

 ทั้งนี้ ภาระหนี้ที ่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม เปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดิน

พรอมสิ่งปลูกสราง หากสมาชิกไมสามารถผอนชำระไดจะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว ภาระหนี้

ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังไดรับการอนุมัติแลวรวมเปนจำนวนเงนิ 4,309,129.91 บาท 

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19   

กรณีมีภาระหนี้อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดที ่ 25 ในการประชุมครั ้งที ่ 2/2564 วันที ่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝายจัดการจึงเสนอ

คณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณา ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ 

โครงการสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-

19) พ.ศ. 2564  ขอ 7.1 (3)  ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เพื่อ

นำเงนิกูที่ไดรับสำรองไวใชจายในคราวจำเปน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ร. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 92,000 

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ  

 

เรื่องที่  4.13 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย นาง ก. กรณีปดหนี้ที่คางชำระเกิน 90 วัน แตยังคงมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้

  ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ก. สมาชิกเลขท่ี.............สังกัด กฟอ..............ขอกูสามัญเพ่ือ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปด

ชำระหนี้เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 37,750.51 บาท และปดชำระหนี้ดังนี้ 

 (1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ จำกัด จำนวนเงนิ 285,128.00  บาท (หนี้คางเกิน 90 วัน) 
 (2) บริษัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด จำนวนเงิน   78,420.00  บาท 

   รวม   จำนวนเงน 363,548.00  บาท 
 

 เนื่องจากมีภาระหนี้ที ่คางชำระเกิน 90 วัน และภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตาม

ยอม  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพ่ือชำระหนี้ดังกลาว  

หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 

5,970 บาท เปนระยะเวลา 106 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 5,004.51 บาท เปนจำนวน

เงิน 11,314.51 บาทตอเดือน  และภายหลังไดรับการอนุมัติเงินกูภาระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนคงเหลือที่ปรากฏ

ในขอมูลเครดิตแหงชาติ (เครดิตบูโร) จะแสดงสถานะปกติ 4 รายการ เปนจำนวนเงิน 602,388 บาท ผอน
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ชำระโดยหักจากบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 4,300 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 3,535 บาท แสดงสถานะอยู

ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 1 รายการ เปนจำนวนเงิน 1,145,505.00 บาท ผอนชำระโดยหัก 

จากบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 5,500 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั้งนี้ ภาระหน้ี

ของสหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 4,469,063.82 บาท 

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

กรณีปดหนี้ที ่คางชำระเกิน 90 วัน และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการ

ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณา ดังนี้ 

 (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19   

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระหนี้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ จำกัด และ บริษัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรด

กรุป จำกัด 

 (2) อนุมัติใหสหกรณฯ ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ก. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน จำนวน 

500,000 บาท  บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามท่ี

สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงิน 
 

เรื่องที่  4.14 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย นาย ท. กรณีปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมายและยังมีภาระหนี้ 

  ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ท. สมาชิกเลขที่................สังกัด กฟอ..............ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ปดชำระหนี้ ดังนี้ 

 (1) บริษัท อิออนธนสินทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 2 บัญชี จำนวนเงิน   54,672  บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 
 (2) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี  จำนวนเงิน  450,625  บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

     รวม  จำนวนเงิน  505,297  บาท 

 เนื ่องจากมีภาระหนี้ที ่อยู ในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกู สามัญเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพื่อชำระหนี้ดังกลาว  หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงนิกูตามจำนวน

เงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงิน

ไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  15,355.16 บาท เปนจำนวนเงิน 9,925.16 บาทตอเดือน แตจากการ

ตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อสวนบุคคล เปน

จำนวนเงิน 1,213,133 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระโดยหักจากบัญชี

เงินเดือน ๆ ละ 6,500 บาท  (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั้งนี้ ภาระหนี้ของ

สหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 4,560,146.99 บาท 
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 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

กรณีปดหนี้ที ่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย และยังคงมีภาระหนี้อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตาม

ยอม  และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 

พฤศจิกายน 2564  ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูพิจารณา ดังนี้ 

 (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อ

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

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระ

หนี้สถาบันการเงินดังกลาวขางตน 

 (2) อนุมัติใหสหกรณฯ  ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท 

ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

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

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิ 

 

เรื่องที่  4.15 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย นาง ธ. กรณีปดหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเช่ือปดบัญชี และเครดิตบูโรแสดงสถานะ 

  อยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ธ. สมาชิกเลขท่ี...............สังกัด กฟอ..................ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 448,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับปด

หนี้เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 45,936.30 บาท และหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย ดังน้ี 

 (1) บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด  จำนวนเงิน    24,000.00  บาท (ชำระสินเชื่อปดบัญชี) 

 (2) บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี จำนวนเงิน    26,300.00  บาท (ชำระสินเชื่อปดบัญชี) 

 (3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงิน  168,136.00  บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

 (4) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน  132,000.00  บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

    รวม   จำนวนเงิน  350,436.00  บาท 
 

 เนื ่องจากมีภาระหนี้อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี และมีภาระหนี้คงเหลือแสดงสถานะอยู ใน

กระบวนการทางกฎหมายม  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-

19  ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน  

7,690 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 68 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 8,406.08 บาท  

เปน 5,016.08 บาทตอเดือน  แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวยังคงมีภาระหนี้ที่         

อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย เปนจำนวนเงินรวม 
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ทั้งสิ้น 2,969,049.39 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ท้ังน้ี ภาระหนี้ของสหกรณ

ฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 5,911,533.86 บาท 

 ทั้งนี้ เพื ่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกู สามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ 

Covid-19 กรณปีดหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี ในขณะที่ยังคงมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำ

พิพากษาตามยอม และอยูในกระบวนการทางกฎหมาย และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดท่ี 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกู

พิจารณา ดังนี้ 

 (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อ

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

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง  เพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระ

หนี้ดังกลาวขางตน 

 (2) อนุมัติใหสหกรณฯ ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ธ. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 448,000 

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิ 

 

เรื่องที่  4.16 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย นาง ธ. กรณีปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมายและยังมีภาระหนี้อยูระหวาง

  ชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นางสาว ธ. สมาชิกเลขที่.............สังกัด สำนักงานใหญ ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 347,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ปดชำระหนี้ ดังน้ี 

 (1) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงนิ  42,654.00  บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

 (2) บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด จำนวนเงิน  49,048.00  บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

 (3) บริษัท อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด จำนวนเงิน 124,126.00  บาท (ชำระสินเชื่อปดบัญชี) 

 (4) บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด จำนวนเงิน    5,973.00  บาท (ชำระสินเชื่อปดบัญชี) 

 (5) บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน  46,563.00  บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

     รวม จำนวนเงิน 268,364.00  บาท 
 

 เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย และภาระหนี้อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี 

จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพื ่อชำระหนี้ดังกลาว    

หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 

3,770 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 5,076.73 บาท เปนจำนวน   
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5,006.73 บาทตอเดือน และภายหลังไดรับการอนุมัติเงินกู ภาระหนี้สถาบันการเงินอื่นคงเหลือที่ปรากฏใน

ขอมูลเครดิตแหงชาติ (เครดิตบูโร) แสดงสถานะอยู ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอมจำนวน 1 

รายการ โดยมีภาระหนี้เปนจำนวนเง ิน 247,337.00 บาท ผอนชำระดวยตนเองเด ือนละ 4,700 บาท 

(รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ท้ังนี้ ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลัง

ชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงนิ 1,535,509.42 บาท 

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 

กรณีปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย และชำระหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี ในขณะที่ยังคงมี

ภาระหนี้ท่ีอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดท่ี 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกู

พิจารณา ดังนี้ 

 (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อ

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

7.1 (3) เพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

 (2) อนุมัติใหสหกรณฯ ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นางสาว ธ. กู สามัญเพื ่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 

347,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่

สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงิน 

 

เรื่องที่  4.17 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย นาย จ. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย จ. สมาชิกเลขที่.............สังกัด กฟอ...........ขอกูสามัญเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับชำระหนี้

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 12,646.88 บาท และปดชำระหนี้ ดังน้ี 

 (1) บริษัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด  จำนวนเงิน  45,860.00  บาท 

 (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน 159,783.00  บาท 

     รวม  จำนวนเงิน 205,643.00  บาท 
 

 เนื่องจากภาระหนี้ในเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกู

เงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวน

เงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 5,430 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะ    

มีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 4,661.44 บาท เปนจำนวนเงิน 5,641.44 บาทตอเดือน  แตจากการ 
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ตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยู

อาศัย เปนจำนวนเงนิ 3,349,029.70 บาท สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย ผอนชำระดวยตนเองเดือน

ละ 9,800 บาท  (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั้งนี้ ภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย เปนสินเชื่อที่มหีลักประกันเปนท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง หากสมาชิกไมสามารถผอนชำระไดจะถูก

บังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลังชำระหนี้ขางตนแลว

รวมเปนจำนวนเงิน 5,658,930.77 บาท 

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยู ในกระบวนการทางกฎหมาย และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดที ่ 25 ในการประชุมครั ้งที ่ 2/2564 วันที ่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝายจัดการจึงเสนอ

คณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณา ดังนี้ 

 (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพ่ือ

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

ขอ 7.1 (3) ท่ีกำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพงเพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระ

หนี้บริษัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด 

 (2) อนุมัติใหสหกรณฯ  ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท 

ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

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

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิ 

 

เรื่องที่  4.18 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย น.ส. ก.  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นางสาว ก. สมาชิกเลขท่ี...............สังกัด กฟจ.............ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับปด

ชำระหนี้ ดังนี้ 

 (1) บริษัท อิออนธนสินทรพัย (ไทยแลนด) จำกัด       จำนวนเงิน  28,356.00  บาท  

 (2) บริษัท กรุงไทย จำกัด (มหาชน)       จำนวนเงิน 120,016.00  บาท  

 (3) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)       จำนวนเงิน   3,602.00  บาท (ชำระสินเชื่อปดบัญชี) 

 (4) ธนาคารออมสิน (ชำระเฉพาะในสวนที่คางชำระ)   จำนวนเงิน 144,000.00  บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

     รวม      จำนวนเงิน 295,974.00  บาท 
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 เนื ่องจากมีภาระหนี้อยู ระหวางชำระสินเชื ่อปดบัญชี และมีภาระหนี้คงเหลือแสดงสถานะอยู ใน

กระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที ่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน        

5,430 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 7,807.64 บาท     

ตอเดือนเปน 6,677.64 บาทตอเดือน  แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ 

ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อเพื่อการพาณิชย เปนจำนวนเงิน 2,301,527 บาท สถานะอยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย ปจจุบันผอนชำระตามสัญญาปรับโครงสรางหนี ้โดยชำระดวยตนเองเดือนละ 16,000 บาท  

(รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 

6,677.64 บาท ทั้งนี้ ภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย เปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่ง

ปลูกสราง หากสมาชิกไมสามารถผอนชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว ภาระหนี้ของ

สหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 4,758,511.91 บาท 

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย  และเปนไปตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดที ่ 25 ในการประชุมครั ้งที ่ 2/2564 วันที ่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝายจัดการจึงเสนอ

คณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณา ดังนี้ 

 (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อ

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

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระ

หนี้ดังกลาวขางตน 

 (2) อนุมัติใหสหกรณฯ  ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท 

ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นางสาว ก. กู สามัญเพื ่อช วยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 

500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่

สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงิน 
 
 

เรื่องที่  4.19 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย นาย ท.  กรณีอยูระหวางสอบสวนทางวินัย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ท.  สมาชิกเลขที่................ สังกัด กฟย.............ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับ

สำรองไวใชจายเมื่อคราวจำเปน 
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 (1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน 25,239.00  บาท 

 (2) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน 21,902.00  บาท 

     รวม  จำนวนเงิน 47,141.00  บาท 
 

 จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา นายทวี ศรีหวง อยูระหวางถูกสอบสวน ในระหวางการปฏิบัติหนาที่  

เปนคณะกรรมการตรวจรับงานจางที่การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี ซึ่งเปนงานพาดสาย 2 วงจร  แต

คณะกรรมการตรวจสอบเพียง 1 วงจร ทำใหอุปกรณไมครบตามประมาณจริง ปจจุบันไดทำการตรวจสอบอีก

ครั้ง สรปุผลวามีอุปกรณครบถวนตามประมาณการและงานจางจริง (รายละเอียดตามหนังสือชี้แจงของสมาชิก

แนบ)  ฝายจัดการพิจารณาจากเหตุการณที่เปนเหตุใหถูกสอบสวนแลว มีความเห็นวามูลเหตุดังกลาวมิได

เกี่ยวของกับความเสียหายทางดานการเงิน และคาดวาผลสรุปของการตรวจสอบเปนไปตามที่สมาชิกแจง อัน

จะเห็นไดวาสมาชิกไดรบัการแตงตั้งจากตำแหนงหัวหนาแผนก เปนผูจัดการสาขายอยหัวหวาย 

 เนื่องจากสมาชิกมีการถูกสอบสวน และไดแจงผลสอบสวนมายังสหกรณฯ  จึงขอความอนุเคราะห

นำเสนอคำขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  ฝายจัดการไดพิจารณารายละเอียด

ประกอบคำขอกูแลว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงนิที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ

รายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 29,620.90 

บาท เปนจำนวน 24,190.90 บาทตอเดือน และภาระหนี้สถาบันการเงินที่ปรากฏในขอมูลเครดิตแหงชาติ 

(เครดิตบูโร) แสดงสถานะปกติทุกรายการ โดยมีภาระหนี้เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,094,839.00 บาท ผอน

ชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 1,800 บาท และชำระดวยตนเองเดือนละ 21,092 บาท (รายละเอียดบริษัท 

ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั้งนี้ ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลว

รวมเปนจำนวนเงิน 4,059,836.75 บาท 

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

กรณีสมาชิกอยูระหวางถูกสอบสวน  ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูพิจารณา ดังนี้ 

 (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 ขอ 7.1 (1) ท่ีกำหนดให

ผูกูตองไมอยูระหวางการถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรืออยูระหวางการสอบสวนทางวินัย หรือความผิดอื่น ๆ 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับสำรองไวเปนคาใชจายในคราวจำเปน 

 (2) อนุมัติใหสหกรณฯ  ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท 

ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ท. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  เปนจำนวน 500,000 

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.20 ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาเจาหนาที่ประจำป 2564 ภายใตโครงการ 

  อบรมและกิจกรรมใหความรู 

เลขานุการ ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ไดอนุมัติแผนปฏิบัติการ

ตามกลยุทธ ประจําป 2564 ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพ กลยุทธพัฒนาเพิ ่มขีด

ความสามารถของบุคลากร โครงการอบรมและกิจกรรมใหความรู ซึ่งมีกิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาประจําป

ใหแกเจาหนาที่สหกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่สามารถนําความรูจากการอบรมสัมมนาที่ไดรับมา

ปรับใชในการปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น . 

  ทั ้งนี้ คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ไดรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําป 2564 โครงการอบรมและกิจกรรมใหความรู กิจกรรมการจัดอบรม สัมมนาเจาหนาที่สหกรณประจําป 

2564 ตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 3/2564 เมื ่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เพื ่อทราบ โดยที่

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการมีขอคิดเห็นวา เนื่องดวยคงเหลือระยะเวลาดําเนินการเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 กอปรกับสหกรณฯ มีกําหนดจัดการประชุมใหญวิสามัญครั้งที ่ 2 ในวันจันทรที่ 27 ธันวาคม 2560       

จึงเปนชวงระยะเวลาที่จํากัด จึงเสนอเห็นควรจัดอบรม สัมมนาเจาหนาที่ในคราวเดียวกันในป 2565 

  ดังนั้น คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาจึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณายกเลิก

กิจกรรม การจัดอบรม สัมมนาเจาหนาที่ประจําป ภายใตโครงการอบรม และกิจกรรมใหความรู ดังกลาว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติยกเลิกกิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาเจาหนาที่ประจำป 2564 ภายใตโครงการ

อบรมและกิจกรรมใหความรูตามเสนอ 

 

เรื่องที่  4.21 จัดหาเครื่องปรับสมุดบัญชีอัตโนมัติโดยวิธีพิเศษ 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 มีมติให 

ฝายจัดการศึกษาขอมูลการจัดหาเครื ่องปรับสมุดบัญชีอัตโนมัติไวสำหรับใหบร ิการสมาชิก นำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา 
 
2. ขอมูล 

ฝายจัดการไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของสรุปไดดงันี้ 

2.1 สมาชิกที่ตองการใชบริการปรับสมุดเพียงอยางเดียว สามารถกดคิวเพื่อใชบริการปรับสมุดจาก

เจาหนาที่ประชาสัมพันธไดโดยไมตองไปรอใชบริการจากเคานเตอรฝาก/ถอน โดยระหวางเดือน มกราคม-

พฤศจิกายน 2564 มีสมาชิกกดควิบริการปรับสมุดจำนวน 3,805 คิว (เฉลี่ย 16 คิว/วัน)  
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2.2 งานปรับสมุดแมจะใชเวลาในการใหบริการไมมาก แตเนื่องจากสมาชิกสวนใหญจะมาใชบริการ   

ในวันจันทร วันศุกร และวันที่สหกรณฯ จายดอกเบี้ย ทำใหสมาชิกยังตองรอคิวเพื่อรับบริการนาน และเปน

ภาระของเจาหนาท่ี มีผลใหงานประชาสัมพันธในวันที่สมาชิกมาขอใชบริการปรับสมุดมาก ประสิทธิภาพลดลง    

การจัดหาเครื่องปรับสมุดมาใหบริการกับสมาชิกดานหนาสหกรณฯ นอกจากจะชวยอำนวยความสะดวก       

ใหสมาชิก สามารถใชบรกิารปรับสมุดไดดวยตนเอง ทั้งในและนอกเวลาทำการ ชวยลดภาระงานของเจาหนาที่

ประชาสัมพันธ ทำใหสามารถใหบริการดานประชาสัมพันธกับสมาชิกไดมากขึ้น และยังชวยสรางภาพลักษณ

ของสหกรณฯ ในดานความทันสมัย สนองตอบตอความตองการของสมาชิก 

2.3 ฝายจัดการไดสอบถามราคาการติดตั้งเคร่ืองปรับสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด จากบริษัท ไอโซแคร 

ซิสเต็มส จำกัด ผูพัฒนาระบบงานสหกรณแลว มีคาใชจายเปนเงิน 485,000 บาท รวมคาพัฒนาโปรแกรมที่

เกี ่ยวของ รับประกันคุณภาพ 6 เดือน ตั้งแตเดือนที ่ 7 เปนตนไป มีคาบำรุงรักษาเดือนละ 3,900 บาท 

รายละเอียดตามใบเสนอราคาบริษัท ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 แนบ 

อนึ่งบริษัทฯ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา หากสหกรณฯ จะจัดหาเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติโดยวิธีสอบราคา 

สหกรณฯ จะมีคาใชจายในการพัฒนาระบบงานสหกรณ เพื่อใหรองรับเครื่องปรับสมุดที่จัดหา และระบบงาน

อาจทำงานไดไมสมบูรณเทียบเทากับเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติท่ีบริษัทฯ พัฒนาขึ้นมาใหบรกิาร 

2.4 สหกรณฯ อยูระหวางการจัดหาระบบ Mobile App มาใหบริการ ซึ่งสมาชิกสามารถถอนเงินหรือ

โอนเงินระหวางบัญชีสหกรณฯ หรือบัญชีสหกรณฯ กับบัญชีธนาคาร ทำใหไมตองฝาก/ถอนที่หนาเคานเตอร 

การที่สหกรณฯ มีเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติใหบริการดานหนาสหกรณฯ จะทำใหสมาชิกสามารถบันทึกขอมูล

การฝาก/ถอน ในสมุดคูฝากใหเปนปจจุบันไดดวยตนเอง ทุกเวลาที่ตองการ 
 

3. ขอพิจารณา 

พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว ฝายจัดการเห็นควรขออนุมัติจัดหาเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ  

โดยวิธีพิเศษจากบริษัท ไอโซแคร ซิสเต็มส จำกัด ผูพัฒนาระบบงานสหกรณของ สอ.กฟภ. ในวงเงิน 485,000 

บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม โดยเบิกจายจากงบสำรองกรณีจำเปนเรงดวนป 2564 ที่ไดรบัอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

ไว 1,000,000 บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติในหลักการใหจัดซื้อเครื่องปรบัสมุดบัญชีอัตโนมัติโดยวิธีพิเศษในวงเงินไมเกิน 

485,000 บาท และคาบำรุงรักษาเดือนละไมเกิน 3,900 บาท 
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เรื่องที่  4.22 ขออนุมัติดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เคร่ือง 

  บันทึกขอมูล อปุกรณประกอบ และซอฟแวรท่ีเกี่ยวของในการจัดทำโครงการจัดทำศูนย 

  ขอมูล (Data Center) และศูนยสำรองขอมูล 

เลขานุการ  

 เรื่องเดิม 

1. เหตุผลและความจำเปนท่ีตองซื้อหรือจาง ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 “โครงการจัดทำศูนย

ขอมูล (Data Center) และศูนยสำรองขอมูล” ในวงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท และมติที ่ประชุม

คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 28/2563 วันที่ 28 กันยายน 2564 เห็นชอบให สอ.กฟภ. จัดทำราง

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เครื ่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องบันทึกขอมูล อุปกรณประกอบ และ

ซอฟตแวรที่เก่ียวของในการจัดทำโครงการจัดทำศูนยขอมูล (Data Center) และศูนยสำรองขอมูลพรอมติดตั้ง  

2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื ้อหรืองานที ่จะจาง เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องบันทึกขอมูล 

อุปกรณประกอบ และซอฟตแวรที่เกี่ยวของในการจัดทำโครงการจัดทำศูนยขอมูล (Data Center) และศูนย

สำรองขอมูลพรอมติดต้ัง จำนวน 1 ระบบ 

3. วงเงินงบประมาณที ่ใช ในการจัดซื้อจัดจางโดยประมาณ 5,000,000 บาท  โดยเบิกจายใน

งบประมาณป 2564  

4. กำหนดเวลาแลวเสร็จ  ภายในเดือนมิถุนายน 2565   

5. ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 กำหนดวา “การซื้อหรือการจางครั้ง

หนึ่งท่ีมีราคาเกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไปใหจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา” และจะตองกำหนดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อนั้น 

ขอพิจารณา  

เพื่อใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบฯ วาดวยการจัดซื้อและจัดจางของสหกรณ พ.ศ. 

2560 จึงขออนุมัติดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องบันทึกขอมูล อุปกรณ

ประกอบ และซอฟตแวรที่เกี ่ยวของ จำนวน 1 ระบบ ตามรางกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ขางตน ใน

วงเงิน 5,000,000 บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ TOR  กำหนดราคากลาง 
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เรื่องที่  4.23 สมาชิกขอความอนุเคราะหทบทวนมติคณะกรรมการดำเนินการที่ไมใหผูคำ้ประกัน 

  ใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

 ตามมติคณะกรรการดำเนินการ ครั้งที่ 32/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษาพคม 2564 เรื่องที่ 4.12 

และตามหนังสือขอใหทบทวนแนวทางการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 

คณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบ ไมใหผูค้ำประกันตามสัญญาเงินกู เลขที่ สช................ไดแก  น.ส. ท. 

สมาชิกเลขที่...............สังกัดสำนักงานใหญ และ น.ส. ภ. สมาชิกเลขท่ี............ สังกัดสำนักงานใหญ จำเลย    

ในคดีหมายเลขดำที่ ผบ..............ใชทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน เนื่องจากไดแตงต้ังทนายความเขาตอสูคดี โดยได

ยื่นคำใหการโตแยงคำฟองของ สอ.กฟภ. นั้น 
 

2. ขอมูล 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 น.ส. ท. ผูค้ำประกัน ไดยื่นหนังสือขอใหทบทวนมติที่อางถึง โดย

สามารถสรุปประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับมติไดวา การที่คณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบไมใหผูค้ำ

ประกันตามสัญญาเงินกูเลขที่ สช...................ใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน เพื่อใชเปนกรอบแนวทางปฏิบัติ

ตอไปนั้น น.ส. ท. ตั้งขอสังเกตวา ระเบียบและหลักเกณฑวาดวยทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ พ.ศ. 

2559 (แกไขลาสุด พ.ศ. 2562 ตามหมวด 3) ยังไมมีระเบียบ หลักเกณฑ หรือแนวปฏิบัติใดที่บัญญัติเปน     

ลายลักษณอักษรวา หากผูคำ้ประกันใหการตอสูคดี จะไมไดรบัสิทธ์ิการขอใชกองทุนดังกลาว 

ดังนั้น การที่คณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบไมใหผูค้ำประกันใชเงินกองทุนฯ กอใหเกิด

ผลเสียกับผูค้ำประกัน ถือเปนการตีความในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ หมวด 5 ขอ 14 เปนไป  

เพื่อประโยชนของสหกรณ แตนำมาซึ่งความเสียหายของผูค้ำประกัน ขัดกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน 
 

3. ขอพิจารณา 

 เมื่อพิจารณาตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ และขอโตแยง

ของ น.ส. ท. ดังกลาวขางตนแลว ฝายจัดการเห็นวา การแตงตั้งทนายความเพ่ือตอสูคดขีองผูค้ำประกัน ถือเปน

กรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบของ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ  พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวดที่ 3 การจายทุนชวยเหลือ ตามขอ 14. ซึ ่งตองใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 โดยหลักแลว เมื่อผูกูผิดนัดชำระหนี้ ผูค้ำประกันมีหนาที่ตามสัญญาค้ำประกันที่ตองชำระหนี้เงิน

ตนพรอมดอกเบี้ยท้ังหมดแทนผูกู ซึ่งนับแตที่ สอ.กฟภ. ไดมีการฟองรองดำเนินคดีกับผูกู และผูค้ำประกันราย

อื่นๆ มา ผูค้ำประกันทุกรายลวนทราบและเขาใจชัดเจนดีวา ตนมีหนาที่ตองรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน และ

ไมไดมีการโตแยงสิทธิของ สอ.กฟภ. ดวยวิธีการแตงตั้งทนายความเขาตอสูคดีแตอยางใด 

 

 

 

 
 



32 

 แตในกรณีนี้ ผูค้ำประกันไดมีการโตแยงสิทธิของ สอ.กฟภ. โดยการแตงตั้งทนายความเขาตอสูใน

คดีที่ สอ.กฟภ. เปนโจทก ในประเด็นเกี่ยวหนังสือบอกกลาวทวงถาม และดอกเบี้ยผิดนัด ในสวนของดอกเบี้ย

ผิดนัดในอัตรารอยละ 14 นั้น สอ.กฟภ. ไดใชสิทธิตามสัญญาเงินกูที่ผูกูไดทำไวกับ สอ.กฟภ. ซึ่งที่ผานมาศาล

จะเปนผูวินิจฉัยอัตราดอกเบี้ย และกำหนดเวลาที่ใหคำนวณดอกเบี้ยที่เหมาะสม แตผูค้ำประกันกลับกลาวหา

วา สอ.กฟภ. กระทำโดยไมสุจริตภายใตระบบธุรกิจที่ไมเปนธรรม 

 พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว ฝายจัดการเห็นวา การท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24    

ในการประชุมครั้งที่ 32/2563 มีมติเห็นชอบไมใหผูค้ำประกัน ใชทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน เปนการพิจารณา 

โดยชอบแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 32/2563 เมื่อวันท่ี 

27 พฤษภาคม 2564  เรื่องท่ี 4.12 คือ ไมใหผูค้ำประกันใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

 

เรื่องที่  4.24 พิจารณาจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกอาวุโส กรณีเงินกองทุนฯ ไมเพียงพอ

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก พ.ศ. 2563 ขอ 5.2 (เอกสาร แนบ 1) 

กําหนดใหสมาชิกอาวุโสที่ประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหสมาชิกอาวุโสสามารถยื่นขอรับเงิน สงเคราะหจาก 

สอ.กฟภ. ไดปละ 5,000 บาท เปนระยะเวลา 10 ป รวมเปนเงินไมเกิน 50,000 บาท โดย สอ.กฟภ. จะหักจากเงิน

สงเคราะหที่สมาชิกจะไดรับเมื่อเสียชีวิต โดยจะจายใหภายในเดือนมกราคม ของทุกป นั้น 

 2. ขอมูล 

 2.1  คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา การประชุมครั้งที่ 12/2562 (พิเศษ) วันที่ 25 ธันวาคม 2562 อนุมัติ

หลักการจายเงินสวัสดิการสงเคระหสมาชิกอาวุโสท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรายชื่อผูไดรับทุนฯ ประจําป 

2560 จํานวน 311 ราย งวดที่ 3 และ ปถัดๆ ไปจนครบ 10 งวด ปจจุบันสมาชิกบางสวนไดเสียชีวิตและลาออก 

คงเหลือผูไดรับทุนในเดือนมกราคม 2565 จํานวน 294 รายๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 1,470,000 บาท 

 2.2  คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา การประชุมครั้งที่ 12/2562 (พิเศษ) วันที่ 25 ธันวาคม 2562 อนุมัติ

หลักการจายเงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกอาวุโสที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศรายชื่อผูที ่ ไดรับทุนฯ 

ประจําป 2561 จํานวน 724 ราย งวดที่ 2 และปถัดๆไปจนครบ 10 งวด ปจจุบันสมาชิกบางสวน เสียชีวิตและ

ลาออก คงเหลือผูไดรับทุนในเดือนมกราคม 2565 จํานวน 695 รายๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 3,475,000 บาท 

 2.3  คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา การประชุมครั้งที่ 12/2562 (พิเศษ) วันที่ 25 ธันวาคม 2562 อนุมัติ

หลักการจายเงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกอาวุโสที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับทุนฯ 

ประจําป 2562 จํานวน 245 ราย งวดที่ 1 และปถัดๆ ไปจนครบ 10 งวด ปจจุบันสมาชิกบางสวน เสียชีวิตและ

ลาออก คงเหลือผูไดรับทุนในเดือนมกราคม 2565 จํานวน 232 รายๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 1,160,000 บาท 

 

 

 



33 

 2.4  คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา การประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 อนุมัติ หลักการ

จายเงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกอาวุโสที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศรายชื่อผูที่ไดรับทุนฯ ประจําป 

2563 จํานวน 296 ราย งวดที่ 1 และ ปถัดๆ ไปจนครบ 10 งวด ปจจุบันสมาชิกบางสวนเสียชีวิต และลาออก 

คงเหลือผูไดรับทุนในเดือนมกราคม 2565 จํานวน 294 รายๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 1,470,000 บาท 

 2.5  คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา การประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 อนุมัติ หลักการ

จายเงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกอาวุโสที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศรายชื่อผูที่ไดรับทุนฯ ประจําป 

2564 งวดที่ 1 และ ปถัดๆ ไปจนครบ 10 งวด มีผูไดรับทุนในเดือนมกราคม 2565 จํานวน 294 รายๆ ละ 5,000 

บาท เปนเงนิ 1,470,000 บาท 

 ทั้งนี้ เมื่อรวมทุนสวัสดิการสงเคราะหที่จะตองจายตามรายชื่อผูไดรับทุนตั้งแตป 2560 – 2564 ในเดือน 

มกราคม 2565 จํานวนท้ังสิ้น 1,764 ราย เปนเงิน 8,820,000 บาท 

 2.6  สถานะของทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกในป 2564 ดังน้ี (เอกสารแนบ 2) 

  ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2564   12,578,578.78 บาท 

  จัดสรรจากกําไรสุทธิ ประจําป 2564  10,500,000.00 บาท 

    รวม    23,078,578.78 บาท 

  จายทุนฯ ต้ังแต 1 ม.ค.64 - 30 พ.ย. 64  15,309,971.00 บาท 

  คงเหลือ        7,768,607.78 บาท 
 
 3. ขอพิจารณา 

 เนื่องจากในป 2564 สมาชิกขอใชทุนสวัสดิการสงเคราะห มีจํานวนมากขึ้น ทําใหมีทุนคงเหลือ ณ วันท่ี 

30 พฤศจิกายน 2564 จํานวน 7,768,607.78 บาท ซึ่งไมเพียงพอกับเงินที่จะตองจายใหกับสมาชิกที่ ไดรับครบทั้ง

จํานวนในเดือนมกราคม 2565 เปนเงิน 8,820,000.00 บาท อีกทั้งในเดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ 

2565 คาดวาจะมีสมาชิกยื่นขอทุนสวัสดิการสงเคราะหเพิ่มขึ้นประมาณ 3,000,000.00 บาท (เอกสารแนบ 3) 

ฝายจัดการเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ ขออนุมัติแนวทางการจายทุน สวัสดิการสงเคราะห ดังนี้  

 1. จายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกอาวุโส ที่ไดรับทุนตั้งแตป 2560 - 2562 จํานวน 1,221 รายๆ ละ 

5,000บาท เปนเงิน 6,105,000 บาท ในเดือนมกราคม 2565 

 2. จายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกอาวุโส ที่ไดรับทุนต้ังแตป 2563–2564 จํานวน 543 ราย เปนเงิน 

2,715,000 บาท ในเดือนมนีาคม 2565 หลังการประชุมใหญและไดรับจัดสรรทุน เพ่ิมเติมแลว 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบการจายทุนสวัสดิการสงเคราะห ดังน้ี  

  1. จายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกอาวุโส ที่ไดรับทุนตั้งแตป 2560 - 2562 จํานวน 1,221 

รายๆ ละ 5,000บาท เปนเงิน 6,105,000 บาท ในเดือนมกราคม 2565 

  2. จายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกอาวุโส ที่ไดรับทุนต้ังแตป 2563–2564 จํานวน 543 ราย 

เปนเงิน 2,715,000 บาท ในเดือนมีนาคม 2565 หลังการประชุมใหญและไดรับจัดสรรทุน เพ่ิมเติมแลว 
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เรื่องที่  4.25 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจำป 2564 และแตงตั้ง 

  ผูแทนสหกรณ 

เลขานุการ ดวยคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดที่ 25 ในคราวประชุม

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 มีมติใหจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 

23 ธันวาคม 2564 โดยมีกําหนดการและระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 (ตามสิ่งที่สงมา

ดวย 1) สวนสถานที่และวิธีการประชุมใหญ จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและการมีสวนรวมของสหกรณ 

 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญสหกรณแตงตั้งและสงผูแทนเขาประชุมใหญสามัญ 

ประจําป 2564 ดังกลาว โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้ 

 1. การแตงตั้งผูแทนสหกรณ 

 เพื่อใหการแตงตั้งผูแทนสหกรณเขาประชุมใหญเปนไปตามระเบียบของสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย 

การประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและหลักเกณฑการสงผูแทนของสหกรณเขารวมประชุม

ใหญ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพ่ิมเติม จึงขอใหสหกรณโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแตงตั้ง 

ประธานกรรมการดําเนินการ หรือ กรรมการดําเนินการ หรือ ผูจัดการสหกรณ (เทานั้น) สหกรณละ 1 คน เปน

ผูแทนสหกรณเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 (ผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนสหกรณ จะตองไมเปน

ผูแทนสหกรณอ่ืนอยูกอนแลว) 

 2. หนังสือแตงต้ังผูแทนสหกรณ 

 เพื่อใชเปนหลักฐานและขอมูลสําหรับการเตรียมการประชุมใหญใหเปนไปดวยความเรียบรอย เมื่อ

สหกรณแตงตั้งผูแทนสหกรณแลว ขอไดโปรดกรอกแบบหนังสือแตงตั้งผูแทนสหกรณเขาประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2564 (ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2) พรอมท้ังจัดสงมายังสันนิบาตสหกรณฯ ดังนี้ 

    2.1 จัดสงสําเนามายังสันนิบาตสหกรณฯ ทาง Line : @clt.coop (สแกน QR Code ทายหนังสือ

ฉบับนี้) หรือทางอีเมล : cltthailand@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2669-3239 ภายในวันที่ 9 

ธันวาคม 2554 

    2.2 จัดสงตนฉบับมายังสันนิบาตสหกรณฯ ทางไปรษณีย (ตามที่อยูซึ ่งระบุไวทายแบบหนังสือ 

แตงต้ังผูแทนสหกรณ สิ่งท่ีสงมาดวย 2) ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 

 3. คาใชจาย 

 สันนิบาตสหกรณฯ ขอความอนุเคราะหผูแทนสหกรณเบิกคาใชจายสําหรับการเขารวมประชุมใหญ 

ประกอบดวย คาเบ้ียเลี้ยง คาเบี้ยประชุม คาที่พัก และคาพาหนะเดินทาง จากสหกรณตนสังกัด 

 4. องคประชุม 

 ระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย การประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ

หลักเกณฑการจัดสงผูแทนของสหกรณเขารวมประชุมใหญ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหการ

ประชุมใหญตองมีผูแทนสหกรณมาประชุมไมนอยกวา 300 คน จึงจะเปนองคประชุม 
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 5. ผูสังเกตการณ 

 สหกรณสามารถสงผูสังเกตการณเขารวมประชุมใหญได โดยแจงรายชื่อมายังสันนิบาตสหกรณฯ ตาม 

แบบสงรายชื่อผูสังเกตการณ สิ่งที่สงมาดวย 3  แตผูสังเกตการณไมมีสิทธิในการอภิปรายหรือออกเสียงลงมติ

ใด ๆ 

 กรณีสหกรณแตงตั้งผูแทนสหกรณไมเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย การประชุมใหญ 

ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและหลักเกณฑการจัดสงผูแทนของสหกรณเขารวมประชุมใหญ พ.ศ. 

2549 นั้น สันนิบาตสหกรณฯ จะจัดใหเปนผูสังเกตการณ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้ง นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ เปนตัวแทนสหกรณฯ กฟภ. เขารวม

ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

 

เรื่องที่  4.26 พิจารณารางขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการที่อางถึง ไดเห็นชอบรางชอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 

2565 ทั้งฉบับ และใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมใหญวิสามัญฯ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 27 ธันวาคม 

2564 เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา นั้น 

  จากการตรวจรางขอบังคับทั้งฉบับแลวพบวายังคงมีประเด็นที่ควรแกไขเพิ่มเติม เพื่อรองรับ

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณที่จะกำหนดขึ้นถือใชในภายหนา และใหสอดคลองกับสภาวะการณในปจจุบัน   

ในประเด็น ดังน้ี 

1. การกำหนดขอบังคับสหกรณออมทรัพยเก่ียวกับการขาย การโอน และการจายคืนคาหุน 

2. วาระอยู ในตำแหนงของคณะกรรมการดำเนินการ กรณีมีเหตุใหไมสามารถจัดการ

เลือกตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการในวันประชุมใหญสามัญประจำปได 
 

   ดังนั ้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรองรับระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดของนาย

ทะเบียนสหกรณ และเพื่อความชัดเจนในวาระการอยูในตำแหนงของคณะกรรมการดำเนินการ ฝายจัดการ   

จึงเสนอเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในขอ 6 การถือหุน และขอ 74 วาระอยูในตำแหนง โดยเบื้องตนไดจัด

รางแกไขขอบังคับ สอ.กฟภ. 2565 (เพิ่มเติม) เฉพาะในสวนที่แกไขเพิ่มเติมมาพิจารณาพรอมดวยแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม ใหฝายจัดการดำเนินการพิจารณาขอความที่เหมาะสมยังคงขอความ โดยมีการเพิ่มขอความ 

ทั้งนี้หากมีเหตุทำใหไมสามารถจัดการเลือกตั้งไดภายใน 150 วัน ก็ใหคณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติงานไป

จนกวาจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม แตตองจัดประชุมใหญเพื่ออนุมัติจัดสรรกำไรใหเสร็จสิ้นภายใน 150 วัน นับ

จากวันสิ้นปบัญชี 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  5.1 บริษัท ซีพีออลล จำกัด (มหาชน) แจงใชสิทธิไถถอนหุนกู CPALL26DA กอนครบกำหนด 

เลขานุการฯ ตามที่ สอ.กฟภ. ถือครองหุ นบริษัท ซีพีออลล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที ่ 2 

CPALL26DA (ไถถอนกอนครบกำหนด) อายุ 12 ป เริ ่มตน 25 ธันวาคม 2557 สิ ้นสุด 26 ธันวาคม 2569 

อัตราดอกเบี้ย 4.80%  จำนวน 200,000,000.00 บาท และไดนำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น(PN) กับ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นั้น  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

(มหาชน) สงจดหมายอีเล็กทรอนิกสแจงเรื่องบริษัท ซีพีออลลจำกัด(มหาชน)ขอใชสิทธิไถถอนหุนกูทั้งหมดกอน

วันครบกำหนดไถถอนหุนกู ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 CPALL26DA  ซึ่งตามขอกำหนดสิทธิของหุนกูผูออกหุนกูมี

สิทธิไถถอนหุนกูกอนวันครบกำหนด ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ 

ก) ผูออกหุนกูมีสิทธิที่จะทำการไถถอนหุนกูชุดที่ 2 ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ในวันใดๆ 

ภายหลังจากครบกำหนด 7 (เจ็ด) ป นับจากวันออกหุนกู (“วันไถถอนหุนกูกอนวันครบ

กำหนดไถถอนหุนกู”) โดยการชำระเงินตนตามที่ระบุในขอ 11.3(ค) และคาธรรมเนียม

ตามที่ระบุในขอ 11.3(ง) 

ข) ผูออกหุนกูตองจัดสงหนังสือบอกกลาวการไถถอนหุนกูกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกู

ใหกับผูถือหุนกูทุกราย ผูแทนผูถือหุนกู และนายทะเบียนหุนกู(โดยในกรณีของผูถือหุนกู

ใหจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศลงทะเบียน(ในกรณีที่ผูถือหุนกู

อาศัยอยูในตางประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยูที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูลวงหนา

เปนเวลาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน แตไมเกิน 60 (หกสิบ) วันลวงหนานับจาก(โดยรวม

ถึง) วันที่จัดสง(แตไมนับรวม) วันไถถอนหุนกูกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกู 

ค) ราคาไถถอนหุนกูชุดที่ 2 (ไมรวมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดชำระ) เทากับเงินตน

ของหุนกูที่ผูออกใชสิทธิไถถอนหุนกูกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกู 

ง) ในวันไถถอนหุนกูกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกู ผูออกหุนกูตองชำระคาธรรมเนียม

ใหแกผูถือหุนกูในอัตรารอยละ 0.20 (ศูนยจุดสองศูนย) ของเงนิตนของหุนกูท่ีผูออกหุนกู

ใชสิทธิไถถอนหุนกู 

จ) ในกรณีการไถถอนหุนกูบางสวนกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกู ใหผูออกหุนกูไถถอนหุน

กูไมนอยกวารอยละ 5(หา) ของจำนวนหุนกูชุดที่มีการไถถอนกอนกำหนดที่ยังไมไดไถ

ถอนทั้งหมด และใหผูออกหุ นกูไถถอนหุนกูของผูถือหุนกู แตละรายที่เก่ียวของตาม

สัดสวนจำนวนหุนกูซึ่งยังไมไดไถถอนที่ผูถือหุนแตละรายถือครองอยู ถาผลการคำนวณมี

เศษสวน (นอยกวา 1(หนึ่ง) หนวย) ใหถือวาเศษสวนดังกลาวมีคาเทากับ 1(หนึ่ง) หนวย 

สำหรับการไถถอนหุนกู 
 

 ฝายจัดการตรวจสอบแลวการขอไถถอนเปนไปตามเงื่อนไข และไดประสานงานธนาคารกรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนกูดังกลาวนายทะเบียนแจงวาจะโอนเงินตนพรอมคาธรรมเนียมเขาบัญชี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กฟภ. เลขที่บัญชี 073-1-06900-5 ชื ่อบัญชี สหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ใหแก สอ.กฟภ. ตอไป   
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 ทั้งนี้ในสวนการเปลี่ยนหลักประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

เพื่อทดแทนหุนกูบริษัท ซีพีออลล จำกัด (มหาชน) ดังกลาว ไมมีความจำเปน เน่ืองจากไมสงผลใหวงเงินสินเชื่อ

ระยะสั้น(PN) ลดลง  โดยปจจุบัน สอ.กฟภ. ไดรับวงเงนิสินเชื่อระยะสั้นจำนวน 3,500 ลานบาท    
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ บริษัท ซีพีออลล จำกัด (มหาชน) แจงใชสิทธิไถถอนหุนกู CPALL26DA กอนครบ

กำหนด 
 

เรื่องที่  5.2 รายงานการจองหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2564 

เลขานุการฯ ตามมติที ่ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2564 พิจารณาอนุมัติใหฝายจัดการจองซื้อหุนกู มีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

จํานวน ด.บ. จํานวน ด.บ.

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

1 1/2564 บมจ.บริหารสินทรัพย  

กรุงเทพพาณิชย  คร้ังท่ี 

2/2564 (BAM)

A-/S  by 

Tris

7 2 ธ.ค. 64 2 ธ.ค. 71 500.00         ไมตํ่ากวา

 3.10

150.00       3.13

ระยะเวลา อนุมัติ ไดรับจัดสรรในการ

ประชุม

คร้ังท่ี

ลําดับ รายละเอียด

อายุ 

(ป) เร่ิมตน ครบกําหนดRating

 

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจองหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งท่ี 1/2564 
 

เรื่องที่  5.3 รายงานการฝากเงินประจำกับ ชสอ. 

เลขานุการฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนนิการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 2/2564 วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2564  มีมติเห็นชอบใหฝายจัดการนำฝากเงินที่ ชสอ. วงเงิน 500 ลานบาท (โดยแบงเปน 10 ฉบับ ๆ ละ 50 

ลานบาท) ระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.30% ตอป เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาการฝาก 60 

เดือน อยูในเกณฑดีพอสมควรและเงินฝากประจำ ชสอ. สามารถสำรองเปนสภาพคลองที่สามารถถอนใชเมื่อมี

ความจำเปน 

  ขณะนี้ฝายจัดการ ไดฝากเงินกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด เรียบรอย

แลว  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ใบรับเงินฝากประจำเลขที่ 003508/2564 - เลขที่ 003517/2564  

ฉบับละ 50 ลานบาท (หาสิบลานบาทถวน)  เปนเงิน 500 ลานบาท (หารอยลานบาทถวน) ไดรับดอกเบี้ยทุก

เดือน ซึ่งเงินฝากประจำครบกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569  
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการฝากเงินประจำกับ ชสอ. 
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เรื่องที่  5.4 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

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

จัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

ดังน้ี  

ลําดับ บลจ .
วันที่โอนเงินให

 บลจ . จั ดการ

มูลค าสินทรัพย  ณ

 วันเ ร่ิมตนจัดการ 

(ล านบาท)

มูลค าสินทรัพย  ณ

 วันท่ี  30 พ.ย. 64 

(ล านบาท)

การเ พ่ิมข้ึน(ลดลง)ใน

สินทรัพย สุทธิจากการ

ดําเ นินงานระหวางงวด 

(ล านบาท)

1 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 

กองท่ี 1 (EQ)

03 ก.พ. 63 500.000 481.619 -18.381

2 วรรณ กองท่ี 2 

(PV0580)

13 ก.พ. 63 500.000 484.372 -15.628

3 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 

กองท่ี 3 (EQ2)

06 ม.ค. 64 500.000 447.937 -52.063

4 วรรณ กองท่ี 4 

(PV0592)

06 ม.ค. 64 500.000 466.540 -33.460

2,000.000 1,880.468 -119.532

หมายเหตุ 

กองที่ 1 นําผลประโยชน ออกจากบัญชี  วันที่ 8 มี.ค .64 40 ลานบาท

วันที่ 19 พ.ย.64 20 ลานบาท

กองที่ 2 นําผลประโยชน ออกจากบัญชี  วันที่ 12 มี.ค .64 20 ลานบาท

วันที่ 22 พ.ย.64 20 ลานบาท

กองที่ 3 นําผลประโยชนออกจากบัญชี วันที่ 11 มี.ค.64 30 ลานบาท

กองที่ 4 นําผลประโยชน ออกจากบัญชี วันที่ 20 ต.ค .64 30 ลานบาท

นําผลประโยชน ออกท้ังสิ้น 160 ลานบาท

รวมท้ัง 4 กอง

 
 รายละเอียดผลการดำเนินการ  รายงวดตามเอกสารแนบ 

 ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจ เดือนพฤศจิกายน 2564  ดังน้ี 
 

 ตลาดการเงินโลกยังถูกแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอสูงอยูในระยะสั้น แมวาธนาคารกลางสำคัญสวน

ใหญมีทาทีปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินแบบคอยเปนคอยไปและพยายามตรึงอัตราดอกเบี้ยไวคงเดิม แตอัตรา

เงินเฟอที่ปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบหลายสิบปและสูงกวาเปาหมายอยางมากเปนเวลานาน อาจสงผล

กระทบตอการฟ นต ัวทางเศรษฐกิจที ่ย ังมีความไมแนนอนสูงจากสถานการณ COVID-19  และมีความ

เปราะบางสะสมจากภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาขาดแคลนพลังงานและมาตรการควบคมุ

โรคระบาดในจีน ซึ่งมีโอกาสทำใหภาวะชะงักงันของหวงโซอุปทานเกิดขึ้นอีกได อยางไรก็ตามการกระจาย

วัคซีนเปนวงกวางควบคูกับการคิดคนยาตานไวรัสที่มีประสิทธิภาพ เปนปจจัยเชิงบวกตอการกลับสูภาวะปกติ

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเดินทางระหวางประเทศ  ซึ ่งน าจะชวยสนับสนุนแผนการเปดรับ

นักทองเที่ยวแบบไมกักตัวของไทยในระยะขางหนา 
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  จากนโยบายเปดรับนักทองเที่ยวแบบมีเงื่อนไขของรัฐบาลที่เริ่มตนขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 

รายชื่อประเทศที่สามารถเดินทางเขาไทยมากกวา 63 ประเทศ  แตความสามารถในการควบคุมการแพร

ระบาดของไวรัสยังเปนสิ่งที่ตองติดตามอยางใกลชิด  รวมไปถึงปริมาณชาวตางชาติที่เดินทางเขามาจะปริมาณ

สูงตามที่คาดการณตอเนื่องหรือไม  ประเด็นที่นาติดตามภายหลังจากเยอรมันนีพบผูติดเชื้อรายวันกลับมาพุง

สูงอีกครั้ง ซึ่งสวนทางกับภูมิภาคอื่นๆ ที่จำนวนผูติดเชื้อเริ่มลดลงและกลับมาทยอยเปดการเดินทางระหวาง

ประเทศนำโดยสหรัฐฯ ออสเตรเลีย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 
 

เรื่องที่  5.5 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

  พฤศจิกายน 2564 

เลขานุการฯ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ.08/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เงินกู ไดกำหนดอำนาจหนาที่ ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอ

การขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ น้ัน 

  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามคำสั่งคณะอนุกรรมการเงินกู จึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,485 1,827 35,312 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 134 17 151 

                   รวมสมาชิก 33,619 1,844 35,463 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 22  4  26 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 15 1 16 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก - - - 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. - - - 

รวม 37 5 42 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,582 1,839 35,421 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

พฤศจิกายน 2564 
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เรื่องที่  5.6 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือน 

  พฤศจิกายน 2564 

เลขานุการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 

2564 ดังนี้ 

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

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

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือน 

  พฤศจิกายน 2564 
 

 

เรื่องที่  5.7 รายงานการใชเงินงบประมาณ 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดอืน พฤศจิกายน  2564 ดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณที่

ไดรับอนุมัต ิ

จายจริง มกราคม – 

พฤศจิกายน 2564 
คงเหลือ 

หมวดท่ี 1 คาตอบแทน 36,451,000.00 32,840,494.67 3,610,505.33 

หมวดท่ี 2 คาใชจาย 27,742,000.00 27,376,869.81 365,130.19 

หมวดท่ี 3 คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 15,851,000.00 326,282.00 15,524,718.00 

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

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

รวม 81,353,000.00 60,577,779.48 20,775,220.52 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  
 

 

 

 

 

 



41 

 

 

เรื่องที่  5.8 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือน พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

 

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

เพ่ิมคาหุน 142 72,190 721,900.00

ลดคาหุน 51 (31,870) (318,700.00)

งดสงคาหุน 1 (1,000) (10,000.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 592 1,145,077                    11,450,770.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 373 3,507,101                    35,071,010.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 17 1,700                          17,000.00

รวม 1,176 4,693,198                    46,931,980.00                        

ทุนเรือนหุนยกมา ตุลาคม 2564 22,817,163,053.00

บวก ซ้ือหุนพิเศษ 121,546,240.00

       - ซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 75,007,460.00

       - ซ้ือหุนพิเศษ 46,538,780.00

หัก ถอนหุน (สมาชิกพนสภาพ) 5,514,613.00

       - เงินคาหุนจายคืน 4,467,251.74

       - เงินคาหุนชําระหน้ี 973,631.00

       - เงินคาหุนรอจายคืน 9,717.26

       - ยกเลิกใบเสร็จซ้ือหุน 64,013.00

ทุนเรือนหุนทั้งส้ิน เดือน พฤศจิกายน 2564 22,944,223,906.00

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน งวดเดือน พฤศจิกายน 2564  
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เรื่องที่  5.9  รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ 

  ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน  

  พฤศจิกายน 2564 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาชิก, 

ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดังนี ้
 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 

- เสียชีวิต         - ราย    เปนเงนิ                 -  บาท 

- ภัยพิบัต ิ       37 ราย    เปนเงนิ        163,971.00  บาท 

รวม                 37 ราย    เปนเงิน        163,971.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

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

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม       28 ราย  ไดรับเงินรายละ  500.00  บาท เปนเงิน           14,000.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน      - ราย    เปนเงิน                  0.00 บาท 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้      - ราย    เปนเงนิ                  0.00 บาท 

- รับเงนิจากสมาชิกคืนเขากองทุน      เปนเงิน          (33,567.26) บาท 

5. ทุนสาธารณประโยชน 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน     - ราย    เปนเงนิ                 0.00  บาท 

 
สรุป การจายทุน ป 2564               สงเคราะห           ชวยเหลือ         รับขวัญทายาท       ทุนชวยเหลือผูค้ำ       ทุนสาธารณ 

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

มียอดยกมาตนป 2564             12,578,578.78     13,700,000.00      535,000.00         42,209,306.10        811,500.00 

บวก จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563       10,500,000.00       1,000,000.00       50,000.00        5,000,000.00               - 

หัก  จายเดือน พ.ย.  2564  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              15,309,971.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก             6,650,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  93,500.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 9,596,683.41 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                        19,000.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน              7,768,607.78      8,050,000.00     491,500.00       37,612,622.69        792,500.00 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 
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เรื่องที่  5.10 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือน พฤจิกายน 2564 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันที่ 1 พฤจิกายน 2564 ถึง  

วันที ่30 พฤศจิกายน 2564  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

 
ประเภท  จำนวน        จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    
(ราย)             (บาท)         (บาท) 

        

         เงินกูสามัญ       

 
- สามัญทั่วไป (สท.) 190  257,021,000.00 106,883,875.66 

 - สามัญเพื่อการศึกษา (สศ.) -  - - 

 - สามัญเพื่อผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

 - สามัญเพื่อชวยเหลือโควิด (สว.) 958  414,620,000.00 414,463,598.17 

         เงินกูพิเศษ       

 
- พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.) 1  930,000.00 930,000.00 

 - พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) -  - - 

 - พิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 57  54,134,000.00 39,832,753.83 

   (พด.,พท.)      

 
- พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.) -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.) 154  35,729,000.00 27,423,078.93 

         เงินกูฉุกเฉิน   
384  20,915,000.00 16,563,319.05 

  
รวมทั้งส้ิน 1,744   783,349,000.00 606,096,625.64 

        
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิกประจำเดือน พฤจิกายน 2564 
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เรื่องที่  5.11 ผลการติดตามหนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และมีภาระหนี้สิน

คางชำระประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 สรุปไดดังนี้ 
 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ท่ีเกิดขึ้น รับชำระหนี้ คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 
8 7,387,858.11 - - 3 

347,507.55 

(บางสวน) 
7 7,040,350.56 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
15 17,120,249.89 - - 2 

796,709.94 

(บางสวน) 
14 16,323,539.95 

 โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 7 10,130,924.45 - - - - 7 10,130,924.45 

ลูกหนี้พนสภาพ 
5 5,026,396.54 - - - - 5 5,026,396.54  ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
- - - - - - - - 

(เสียชีวิต) 

รวม 35 39,665,428.99 - - 2 1,144,217.49 33 38,521,211.50 
 
 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 30 พฤศจิกายน 2564 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.07  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.154  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.12  % 

 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามหนี้ประจำเดอืนพฤศจิกายน 2564 
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เรื่องที่  5.12 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

เลขานุการ ขอเสนอผลการติดตามการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 

2564 สรุปไดดงันี้ 
 

 

  
  

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ 30 พฤศจิกายน 2564 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2564  เปนเงิน  42,209,306.10 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2563   เปนเงิน   5,000,000.00  บาท 

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน   9,596,683.41  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน    เปนเงิน   37,612,622.69  บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 

2564 

 

  

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดอืนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดข้ึน คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน กองทุนฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนี้พนสภาพ 

3 2,241,995.78 - - 1 117,339.28 2 2,124,656.50 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
6 4,230,526.99 2 1,614,322.88 2 

796,709.94 

(บางสวน) 
7 5,048,139.93 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
- - - - - - - - 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 2 1,880,021.48 - - - - 2 1,880,021.48 

รวม 11 8,352,544.25 2 1,614,322.88 2 914,049.22 11 9,052,817.91 
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เรื่องที่  5.13    สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แนะนำใหดำเนินการตามกฎกระทรวง 

           การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตูเนี่ยน พ.ศ. 2564 

เลขานุการฯ ดวยกฎกระทรวงการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยู

เนี่ยน พ.ศ.2564 กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณขนาดใหญมีอํานาจหนาที่เสนอเรื่องใหที่

ประชุมใหญ พิจารณาอนุมัติ และแจงใหที่ประชุมใหญทราบ นอกเหนือไปจากเรื่องที่พระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ.2542  และขอบังคับสหกรณ กําหนดใหเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ และแจงใหทราบเปนปกติ 

ประกอบดวย 

  1. เสนอนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณใหที่ประชุมใหญ 

พิจารณาอนุมัติ 

  2. เสนอนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอื่นและสถาบัน 

การเงิน และการค้ำประกันเพ่ือเสนอท่ีประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติ 

  3. รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ของ

สหกรณ ที่อยางนอยจะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง และปฏิบัติการ ใหท่ี

ประชุมใหญทราบ 

  4. แจงผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ และที่

ปรึกษาของสหกรณ ที่ไดรับจากสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมาใหที่ประชุมใหญทราบ โดยแสดง รายละเอียด

ดังกลาวเปนรายบุคคลไวในรายงานประจําป 

  5. แจงขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกรองเรียน และถูกลงโทษของ

สหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมา พรอมท้ังแผนหรือแนวทางการปองกันไมใหถูกรองทุกขกลาวโทษ ถูกดําเนินคดี 

ถูกรองเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกลาวอีก 

  สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา ขณะนี้ใกลวันสิ้นป

ทางบัญชีของสหกรณ และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะไดเรียกประชุมใหญสามัญประจําปเพื่อ

พิจารณา อนุมัติและรับทราบรายงานตาง ๆ ตามกฎหมายและขอบังคับของสหกรณ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให

เปนไปตาม กฎกระทรวงฯ สํานักงานฯ จึงขอแนะนําใหสหกรณโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

  1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ เพื่อเตรียม

เสนอ ใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

  2. กําหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอ่ืนและสถาบัน 

การเงิน และการค้ำประกัน เพ่ือเตรียมเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

  3. กําหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี ่ยงดานตาง ๆ โดยอยางนอยจะตอง

ครอบคลุม ถึงความเสี่ยงดานสินเชื่อ ดานการลงทุน ดานสภาพคลอง และดานปฏิบัติการ แลวจัดทํารายงานผล

การดําเนินการ ตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดังกลาว เพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมใหญ      

เพื่อทราบ 
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  4. จัดทําขอมูลผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ 

และที่ปรึกษาของสหกรณ ที่ไดรับจากสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมา โดยแสดงรายละเอียดดังกลาว เปน

รายบุคคลไวในรายงานประจําป เพ่ือเตรียมเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือทราบ 

  5. จัดทําขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกรองเรียน และถูกลงโทษ 

ของสหกรณในรอบปบัญชีท่ีผานมา พรอมทั้งจัดทําแผนหรือแนวทางการปองกันไมใหถูกรองทุกขกลาวโทษ ถูก

ดําเนินคดี ถูกรองเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกลาวอีก เพื่อเตรยีมเสนอที่ประชุมใหญเพื่อทราบ 
 
  ทั้งนี้ ในการกําหนดวาระการประชุมใหญ ขอแนะนําใหสหกรณกําหนดทั้ง 5 เรื่อง เปนวาระ 

ที ่ช ัดเจนแตละเรื ่อง แยกตางหากจากเรื ่องที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และขอบังคับสหกรณ 

กําหนดใหเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ และแจงใหทราบเปนปกติ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที ่ 2 แนะนำใหดำเนินการตาม

กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตูเนี่ยน พ.ศ. 2564 

 

เรื่องที่  5.14 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2  แจงผลการจัดมาตรฐานสหกรณ 

  ประจำป 2564 

เลขานุการฯ ตามที่กรมสงเสริมสหกรณมีนโยบายใชการจัดมาตรฐานสหกรณเปนกลไกสําคัญในการ 

พัฒนาสหกรณใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน โดยมีการจัดมาตรฐานสหกรณตั้งแตงบประมาณ พ.ศ.2545 มาโดย

ลําดับ และไดปรับปรุงการจัดระดับมาตรฐานสหกรณพิจารณาจากผลการดําเนินงาน และกระบวนการจัดการ

ภายในของสหกรณ ซึ่งไดกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณออกเปนสองระดับ คือ ผาน เกณฑมาตรฐานสหกรณ 

และ ไมผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ นั้น 

  สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ไดดําเนนิการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ 

ประจําป 2564 เรียบรอยแลว จึงขอแจงวาผลการจัดมาตรฐานสหกรณ ประจําป 2564 สหกรณทานมีผลอยู 

ในระดับ ผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ มาเพื่อทราบ และเปนขอมูลในการพัฒนาสหกรณตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื ้นที ่ 2  แจงผลการจัด

มาตรฐานสหกรณ ประจำป 2564 
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เรื่องที่  5.15 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพเิศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน  

  พฤศจิกายน 2564 

เลขานุการฯ ตามคำสั่ง ที่ สอ.กฟภ. 08/2564 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และ คำสั่ง ที่ สอ.กฟภ. 

19/2560 สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจอนุมัติเงินกูทุกประเภท ที่ไมมีสถานะอยู

ในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ ตามกรอบวงเงินกำหนด  และให

ฝายจัดการมีอำนาจในการอนุมัติเงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 

  ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเดือน

พฤศจิกายน 2564  ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 2,340 ราย  เปนจำนวนเงิน 1,148,030,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่ง

รอยสี่สิบแปดลานลานสามหมื่นบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    อนุมัติ       ประเภทเงินกู 
จำนวนท่ีไดรับการอนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

 

คณะกรรมการดำเนินการ

และ 

คณะอนุกรรมการเงินกู 

 

เงนิกูสามัญทั่วไป 272 383,655,000 

เงนิกูสามัญเพ่ือผูประสบภัย  

เงนิกูสามัญเพ่ือการศกึษา   

เงินกูสามญัโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิก 1,493 648,580,000 

เงนิกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห   

เงนิกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายเดือน) 37 32,764,000 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 44 39,146,000 

ฝายจัดการ 
เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 392 21,261,000 

เงนิกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 102 22,624,000 

รวม 2,340 1,148,000,000 
 

   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกู พิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน

  พฤศจิกายน 2564 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

เรื่องที่ 6.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ประจำเดือน มกราคม 2565 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25  ประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 

5/2564 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565  เวลา 13.00 น. และ ครั้งที่ 6/2564 ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 

เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 3  ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการ

ประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

ปดประชุมเวลา 19.30 น. 

 

 

     ลงชื่อ               ประธานในที่ประชุม 

      (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

        ประธานกรรมการ  

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

        (นายรณภา  ทองโปรง) 

                  กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


