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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 26 

ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2  อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

3. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

4. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช  กรรมการดำเนินการ 

5. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

6. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

7. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

2. นายสุชาต ิ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

3. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

4. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการ 

5. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

6. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

7. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

8. นายพีระพล  ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบบกิจการ (เขาประชุมเฉพาะวาระท่ี 3.1) 

 5. นายวัฒนา  สุขทอง   ผูตรวจสอบบกิจการ (เขาประชุมเฉพาะวาระท่ี 3.1) 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                  

  



2 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ  
 

ประธานฯ มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง โดยใหฝายจัดการเรงดำเนินการโดยดวน 

  เรื่องท่ี 1 เรื่องที่มีมติคณะกรรมการใหทำเรื่องหารือนายทะเบียนสหกรณผานสำนักงาน

สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะขอลงทุนในหุน KTB ธนาคารกรุงไทย ปจจุบันยังไมมีการดำเนินการ

ใดๆ ขอใหเรงดำเนินการใหเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 นี้  ทั้งนี้ในการที่จะดำเนินการสงเรื่องเพ่ือไป

เสนอจะตองมีเอกสารประกอบ  ไดแก 

  ขอ 1 รายงานการประชุมใหญ คราวที่อนุมัติหรือเห็นชอบใหสหกรณสามารถนำเงินไปลงทุน 

  ขอ 2 รายละเอียดเก่ียวกับการลงทุน 

  ขอ 3 เหตุผลที่จะลงทุนและที่มาของเงินที่จะนำไปลงทุน 

  ขอ 4 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่มีมติเห็นชอบ 

  เรื่องที่ 2  เก่ียวกับการปรับปรุงระบบ IT ซึ่งสัญญาเดิมนั้นไดสิ้นสุดตั้งแตป 2564 แลว ขอให

เรงดำเนินการใหแลวเสร็จอยางชาภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

เรื่องที่  2.1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 ครั้งที่ 3/2565 

  วันท่ี 27 เมษายน 2565 

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565 

วันที่  27 เมษายน 2565 นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 ครั้งท่ี 3/2565  

  วันที่ 27 เมษายน 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกจิการ 

เรื่องที่  3.1 รายงานผลการปฏิ บั ติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา          

สวนภูมิภาค จำกัด  ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ไดมีมติเลือกตั้ง

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ โดยรับรองใหนายวัฒนา สุขทอง และนางจินตนา นพนรากุล เปนผูตรวจสอบ

กิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2565 และ 2566 นั้น   

  คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณประจำเดือนพฤษภาคม 2565        

ในระหวางวันที่ 3, 6 และ 9 พฤษภาคม 2565 แลว จึงขอสรุปรายงานผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 
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1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1  เพ่ือใหทราบวาสหกรณ มีการกำหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกู การรับเงินฝาก และสวัสดิการ

สมาชิก ไวถือใชเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด 

 1.2  เพื่อใหทราบวาสหกรณ ไดดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ในการ

แกไขขอบังคับสหกรณ ตามที่เสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2564 

 1.3  เพ่ือใหทราบวา สหกรณมีการกำหนดแผนและนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให

สอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด 

 1.4  เพ่ือใหทราบวาสหกรณ มีการดำเนินการตามมาตรฐานข้ันต่ำในการควบคุมภายในและการรักษา

ความปลอดภัยดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ  

 2.1  ตรวจสอบระเบียบวาดวยการใหเงินกูทุกประเภท การรับเงินฝากทุกประเภท และระเบียบ

เก่ียวกับการใหสวัสดิการสมาชิก 

 2.2  ตรวจสอบรายการแกไขขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2565 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) ตามเสนอที่ขอ

อนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 

 2.3  ตรวจสอบประกาศ คูมือบริหารความเสี่ยง และรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2565 

 2.4  ตรวจสอบรายงานผลการเปรียบเทียบการดำเนินการของสหกรณกับมาตรฐานข้ันต่ำในการ

ควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณท่ีใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรประมวล       

ผลขอมูล พ.ศ.2553 
 

3. ผลการตรวจสอบ  

 3.1  จากการตรวจสอบระเบียบสหกรณ ตามขอ 2.1  สหกรณมีการกำหนดระเบียบวาดวยการให

เงินกูไว 3 ประเภท โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบตามขอบังคับสหกรณกำหนด และกำหนดระเบียบวา

ดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกไว 4 ประเภท  โดยกำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากสมาชิกไวไมเกินอัตราที่     

นายทะเบียนสหกรณกำหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ กอนถือใช  

 นอกจากนี้ยังมีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกไวจำนวน 6 ระเบียบ โดยแบงตาม

ประเภทการใหความชวยเหลือแกสมาชิกตามสมควร 

 3.2  จากการตรวจสอบการดำเนินการ เสนอขอแกไขขอบังคับสหกรณตามขอ 2.2 พบวาสหกรณได

จัดทำรายการแกไขขอบังคับสหกรณ โดยแกไขขอ 6 ขอ 74 และ ขอ 101 เสนอขอความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ แลว โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ ขณะนี้อยูระหวาง

การพิจารณาใหความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 ขอสังเกตและเสนอแนะ  

 การกำหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ เชนการใหเงินกู หรือการรับเงนิฝากจากสมาชิก ก็ดี หากมีการ

แกไขเพ่ิมเติมมากกวา 3 ครั้ง เห็นควรใหสหกรณจัดทำยกรางฉบับใหม เพ่ือใหงายตอการปฏิบัติและ ถือใชไม

เกิดความสับสน สมาชิกเขาใจงาย  
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3.3  จากการตรวจสอบนโยบายการดานการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ พบวามีการกำหนด

นโยบายดานบริหารความเสี่ยง ไวครอบคลุมความเสี่ยงทุกดานตามที่กฎหมายกำหนด คือดานสินเชื่อ ดาน

สภาพคลอง ดานการลงทุน และดานการปฏิบัติการ โดยมีประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง เม่ือวันท่ี 15 

มีนาคม 2565 แลว  พรอมมีการจัดทำคูมือบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564 ไวถือปฏิบัติ และมีแผนพัฒนาระบบ

การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงไวเปนในแผนกลยุทธประจำป 2565 แลว 

 ขอสังเกตและเสนอแนะ  

 สหกรณมีการกำหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง และมีแผนการจัดการระบบการควบคุม

ภายในและความเสี่ยง  ไวในแผนกลยุทธ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ มกราคม-ธันวาคม 2565  ซึ่งคณะ

ผูตรวจสอบกิจการ จะไดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้  เนื่องจากสหกรณมีโครงสรางองคกรขนาดใหญ และ

สหกรณยังไมไดพิจารณาจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการ จึงเห็นควรใหมีการพิจารณาจัดหา

หนวยงานตรวจสอบภายในจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถและเขาใจการดำเนินงาน

ของสหกรณ เขามาดำเนินการตรวจสอบ เพื่อใหการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 3.4 จากการตรวจสอบ จากรายงานการเปรียบเทียบกับมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการ

รักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีและสารสนเทศของสหกรณ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ พ.ศ.2553 

กำหนด พบวาสหกรณมีการกำหนดระเบียบวาดวยการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ พ.ศ.2560 ไวถือปฏิบัติ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและ

การรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนด ตามสมควร มีบาง

รายการที่ยังไมไดดำเนินการหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน  โดยไมไดระบุสาเหตุหรือเหตุผลใหรับทราบ  

 ขอสังเกตและเสนอแนะ  

 ในดานการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสหกรณ 

มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติไวตามที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด  แตยังไมมีกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลในการถือปฏิบัติอยางชัดเจน และไมมีการทดสอบขอมูลที่สำรองไวอยางอยางนอยปละ 1 ครั้ง         

มีเพียงการทดสอบแผนบริหารความตอเนื่องจากธุรกิจ (BCM) เทานั้น  จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการ       

เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน จากระบบลมเหลว    
 
4. การติดตามผลดำเนนิการ ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 จากขอสังเกตและขอเสนอแนะประจำเดือนเมษายน 2565 ทางคณะผูตรวจสอบกิจการไดแจงใหฝาย

จัดการทราบแลว อยู ระหวางการดำเนินการพิจารณา หากมีผลการดำเนินการอยางไร จะนำแจง

คณะกรรมการดำเนินการใหทราบตอไป 
 

 อนึ่ง ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการท่ีนำเสนอขางตน เปนไปตามอำนาจหนาที่ตาม

ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 96,97, 98 และ 100 ที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณา

ดำเนินการไดตามความเหมาะสม โดยแจงผลการดำเนินการใหผูตรวจสอบกิจการรับทราบตอไปดวย 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด  ประจำเดอืน พฤษภาคม 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  4.1 พจิารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  น.ส. ร. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย น.ส. ร. สมาชิกเลขที่................... สังกัด กฟอ..........................ขอกู

สามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคนำเงนิสวนที่เหลือ

จะนำไปใชในการซอมแซมที่อยูอาศัย และคาใชจายที่จำเปนในครอบครัว และปดชำระหนี้สถาบันการเงนิ ดังนี้ 

 (1) บริษัท เค บี เจ แคปปตอล จำกัด   จำนวนเงิน    13,633.00 บาท 

 (2) ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน   100,157.00 บาท 

 (3) บริษัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด  จำนวนเงนิ     76,770.00 บาท 

 (4) บริษัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน     12,750.00 บาท 

     รวม   จำนวนเงิน   203,310.00 บาท 

 เนื่องจากมีภาระหน้ีที่แสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงนิกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงนิกู

ตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 4,504.00 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 156 

งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 5,323.65 บาท  เปนจำนวนเงิน 5,183.65 บาทตอเดือน 

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อบุคคล 

เปนจำนวนเงิน 1,597,459.00 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระดวย

ตนเองเดือนละ 4,504.00 บาท  (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) ภาระหนี้ของสหกรณ

และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลว รวมเปนจำนวนเงิน 4,363,102.19 บาท สมาชิกมีรายไดเสรมิจาก

การขายเครื่องดื่มบรรจุขวด เฉลี่ยเดือนละ 14,920 บาท และรายไดจากการขายของออนไลนเฉลี่ย เดือนละ 

11,720 บาท รวมมีรายไดเสริมเดือนละ 25,000 – 27,000 บาทตอเดือน 

 การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไมเปนไป

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 7.1 (3)           

ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เน่ืองจากเครดิตบูโรยังคงแสดง

สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา          

ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนกุรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงินราย น.ส. ร. ตอไป 

ขอสังเกตุ 

 ใหเพ่ิมขอพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกูที่ไดพิจารณาแลวกอนนำเขาเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการในครั้งตอๆ ไปดวย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให น.ส.ร. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงนิกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.2 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาย อ. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ รายนาย อ. สมาชิกเลขที่................สังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

.................... ขอกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงค

เพื่อนำเงินกูท่ีไดรับปดชำระหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 50,000 บาท และปดหนี้สถาบันการเงิน 

ดังน้ี 

 (1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน        5,249.19 บาท 

 (2) บรษิัท เอส.บี.แอล.ลิสซิ่ง จำกัด   จำนวนเงิน      13,827.00 บาท 

 (3) ธนาคารออมสิน    จำนวนเงิน      27,371.00 บาท 

 (4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน    312,733.00 บาท (พิพากษาตามยอม) 

 (5) บรษิัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด จำนวนเงิน      19,020.00 บาท 

    รวม   จำนวนเงิน    378,200.19 บาท 
 
 เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกู

สามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  เพื่อชำระหนี้ดังกลาว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู

ตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 9,160 บาท เปนระยะเวลา 63 งวด 

โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 9,776.55 บาท เปนจำนวน 8,076.55 บาทตอเดือน  แตจากการ

ตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทสินเชื่อ

บุคคล เปนจำนวนเงิน 944,079.00 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระดวย

ตนเองเดือนละ 13,000 บาท และภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงิน 647,836 ผอนชำระโดยหัก

บัญชีเงินเดือน ๆ ละ 2,632 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 14,514 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูล

เครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) ภาระหนี้ของสหกรณและสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวน

เงิน 3,639,141.51 บาท สมาชิกมีคาลวงเวลา เฉลี่ยเดือนละ 4,000 – 5,000 บาท 

 การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไมเปนไป

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 7.1 (3)           

ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เน่ืองจากเครดิตบูโรยังคงแสดง

สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝาย

จัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงินราย นาย อ.  ตอไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย อ. กูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงนิกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.3 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไป  นาง อ. 

  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย  นาง อ. สมาชิกเลขที่......................สังกัด กฟอ..................ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 2,830,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูพิศษ  ATM เปน

จำนวนเงิน 242,907.61 บาท และเงินกูสามัญสัญญาเดิม เปนจำนวนเงิน 2,152,136.92 บาท และปดชำระ

หนี้สถาบันการเงิน ดังนี้ 

 (1) บริษัท อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน    41,500.00 บาท 

 (2) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน    49,784.00 บาท 

 (3) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน    69,456.00 บาท 

 (4) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี   จำนวนเงิน   148,757.00 บาท 

     รวม   จำนวนเงิน  309,497.00  บาท 
 

 เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความอนุเคราะหกูเงินสามัญ

ทั่วไป เพ่ือชำระหนี้ดังกลาว ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระ 

การผอนชำระรายเดือน 46,910 บาท ตอเดือน เปนระยะเวลา 72 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิ

จากเดิม 14,647.62 บาท เปนจำนวนเงิน 10,017.62 บาทตอเดือน และภายหลังที่ไดรับการอนุมัติเงินกู และ

ภาระหน้ีสถาบันการเงินอ่ืนคงเหลือท่ีปรากฎในขอมูลเครดิตบูโรแหงชาติ (เครดิตบูโร) จะแสดงสถานะโดยมี

ภาระหนี้ เปนจำนวนเงินรวมท้ังสิ้น 2,481,296 บาท ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 38,412.63 บาท 

(รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) ท้ังนี้ภาระหน้ีของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลัง

ชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนเงินจำนวนเงิน 5,782,722.30 บาท สมาชิกมีรายไดเสริมจากการจำหนายสลาก

กินแบงรฐับาล เฉลี่ยเดือนละ 10,000 -11,000 บาท, สามีใหเงินสดชวยเหลือคาใชจาย เดือนละ 10,000 บาท 

และลูกทำงาน กฟภ. 2 คน ใหเงินสดคนละ 5,000 บาท ตอเดือน รวมมีรายไดเสริมเฉลี่ย 31,000 บาท       

ตอเดือน 

 การยื่นคำขอกูเงินสามัญท่ัวไป ของสมาชิกรายดังกลาว ไมเปนตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกู

สามัญทั่วไป ขอ 7.1 (3) กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจาก

เครดิตบูโรยังคงแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอมนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการ

พิจารณา ฝายจัดการ จึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงิน ราย  นาง อ.  ตอไป 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง อ. กูสามัญทั่วไป จำนวน 2,830,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ  

โดยใหปดบัญชีรายการที่ 3 เพ่ิมอีก 1 รายการ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิก

รองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.4 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไป  นาย ศ. กรณีปดหนี้ที่อยูในกระบวนการ 

  ทางกฎหมายและหนี้อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ศ. สมาชิกเลขที่..................สังกัด กฟข. ขอกูสามัญทั่วไป 

จำนวน 2,500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับปดชำระหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 

37,684.85 บาท, ปดชำระหน้ีเงินกูสามัญเพื่อซื้อทรัพยสิน เปนจำนวนเงิน 184,399.43 บาท, ปดชำระหนี้

เงินกูสามัญท่ัวไปตามสัญญาเดิม เปนจำนวนเงิน 1,885,908.29 บาท และปดหนี้สถาบันการเงิน ดังนี้ 

 (1) ธนาคารออมสิน   จำนวนเงิน   116,296.00 บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

 (2) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน     38,918.00 บาท (ชำระสินเช่ือปดบัญชี) 

    รวม  จำนวนเงิน   155,214.00 บาท 
 

 เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม หนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย และหนี้ท่ีอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือชำระหน้ี

ดังกลาว ทั้งน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระราย

เดือน 24,400 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 7,629.87 

บาท เปนจำนวนเงิน 18,029.87 บาทตอเดือน และภายหลังไดรับอนุมัติเงินกูภาระหนี้สถาบันการเงินอื่น

คงเหลือที่ปรากฏในขอมูลเครดิตแหงชาติ (เครดิตบูโร)  จะแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย โดยมี

ภาระหนี้เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,029,659.00 บาท ผอนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 9,960 บาท 

และ ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 1,650 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ท้ังนี้ 

ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 3,669,919.33 บาท 

 การยื่นคำขอกูสามัญทั่วไป ของสมาชิกรายดังกลาว ไมเปนตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูเงิน

สามัญทั่วไป ขอ 7.1 (3) กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจาก

เครดิตบูโรยังคงแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมายนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝาย

จัดการ จึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงิน ราย  นาย ศ.  ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ศ. กูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงนิกูเสนอ 

และให สอ.กฟภ.ชำระหน้ีใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไป

เจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.5 พิจารณาการใหเงินกูสามัญ นาย ย.  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย, หนี้คางชำระเกิน 90 วัน และหนี้ท่ีอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ย. สมาชิกเลขที่..................สังกัด กฟจ....................ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 1,798,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูพิศษ  ATM เปน

จำนวนเงนิ 19,999.54 บาท , ปดชำระหนี้เงินกูสามัญเพ่ือซื้อทรัพยสิน เปนจำนวนเงิน 106,678.34 บาท และ

เงินกูสามัญสัญญาเดิม เปนจำนวนเงิน 1,141,103.34 บาท และปดชำระหนี้สถาบันการเงนิ ดังนี้ 

 (1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน   247,334.00 บาท 

 (2) บรษิัท อีซี่ บาย จำกัด  (มหาชน)   จำนวนเงิน    40,000.00 บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

 (3) ธนาคารออมสิน    จำนวนเงิน   131,265.68 บาท (หนี้คางชำระเกิน 90 วัน) 

 (4) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน    61,200.00 บาท (ชำระสินเช่ือปดบัญชี) 

    รวม   จำนวนเงิน  479,799.68 บาท 
 

 เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี หนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย, หนี้คาง

ชำระเกิน 90 วัน และหนี้ท่ีอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี จึงขอความอนุเคราะหกูเงินสามัญทั่วไป เพ่ือชำระ

หนี้ดังกลาว ทั้งน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงนิที่รองขอสมาชิกจะมีภาระ การผอนชำระราย

เดือน 17,550 บาท ตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงนิไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 4,553.40 

บาท เปนจำนวนเงิน 10,003.40 บาทตอเดือน และภายหลังที่ไดรับการอนุมัติเงินกู และภาระหนี้สถาบัน

การเงินอ่ืนคงเหลือที่ปรากฎในขอมูลเครดิตบูโรแหงชาติ (เครดิตบูโร) จะแสดงสถานะโดยมีภาระหนี้เปน

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,633,215.80 บาท ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 8,435 บาท (รายละเอียดบริษัท 

ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) ทั้งนี้ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลว

รวมเปนเงินจำนวนเงิน 4,431,215.80 บาท สมาชิกมีรายไดเสรมิจากรานสุกี้ เฉลี่ยเดือนละ 40,000 – 49,000 

บาท 

 การยื่นคำขอกูเงินสามัญท่ัวไป ของสมาชิกรายดังกลาว ไมเปนตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกู

สามัญทั่วไป ขอ 7.1 (3) กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจาก

เครดิตบูโรยังคงแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอมนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการ

พิจารณา ฝายจัดการ จึงเสนอ คณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงิน ราย นาย ย.  ตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติให นาย ย. กูสามัญทั่วไปจำนวน 1,798,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ 

และให สอ.กฟภ.ชำระหน้ีใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไป

เจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.6 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไป นาง ส. กรณีบริษัทปฏิเสธการทำประกันคุมครองเงินกู 

เนื่องจากไดทำประกันคุมครองเงินกูสามัญโควิดรวมกับคุมครองเงินกูสามัญสัญญาเดิม

เต็มจำนวนแลว 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ส. สมาชิกเลขที่.................สังกัด กฟอ..................... ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูสามัญตามสัญญา

เดิม เปนจำนวนเงิน 2,603,231.45 บาท สวนที่เหลือจะนำไปใชในการซอมแซมที่อยูอาศัย และคาใชจายที่

จำเปนในครอบครวั 

  จากการตรวจสอบขอมูลดานเงินกูของสมาชิกรายดังกลาว พบวา สมาชิกไดรับอนุมัติเงินกู

สามัญทั่วไปตามสัญญาเงินกูเลขที่ สป64002892 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 จำนวนเงิน 2,830,000 บาท 

พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน และไดรับการอนุมัติเงินกูสามัญโควิด ตามสัญญาเงินกูเลขท่ี 

สว64007024 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 170,000 บาท พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครอง

เงินกูเต็มจำนวน การไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาวเปนเหตุใหทุนประกันรวมของสมาชิกมีจำนวนสูงสุดตามท่ีบริษัท

ผูรับทำประกันกำหนด (สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท) 

  ขณะนี้สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินกูสามัญท่ัวไปจำนวน 3,000,000 บาท โดยวิธีการหัก

กลบลบหนี้สัญญาเงินกูเดิม หากไดรับการพิจารณาอนุมัติตามที่สมาชิกรองขอจะตองทำประกันชีวิตกลุม

คุมครองเงินกูเพ่ิมอีกจำนวน 170,000 บาท รวมเปนทุนประกัน 3,170,000 บาท ซึ่งเกินทุนประกันสูงสุดที่

บริษัทกำหนด บริษัทฯ จึงไมสามารถรับทำประกันใหแกสมาชิกรายดังกลาวได เปนผลใหฝายจัดการไมสามารถ

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

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

สมาชิกมีเหตุผลความจำเปนในการใชเงิน จึงขอใหฝายจัดการนำเสนอคำขอกูเงินดังกลาวตอคณะอนุกรรมการ

เงินกูเพ่ือพิจารณา 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงขอนำเสนอคำขอกูเงินสามัญ

ทั่วไป ราย นาง ส. มาเพ่ือพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ส. กูสามัญท่ัวไป จำนวน 3,000,000 บาท โดยใหเพิ่มผูค้ำประกันอีก 1 คน  

ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่ง

จายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.7 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไป  นาย ว.  กรณีบริษัทปฏิเสธการทำประกันคุมครอง

เงินกู เนื่องจากไดทำประกันคุมครองเงินกูสามัญสามัญโควิดรวมกับคุมครองเงินกูสามัญ

สัญญาเดิมเต็มจำนวนแลว 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย  นาย ว. สมาชิกเลขที่...................สังกัด....................ขอกูสามัญ

ทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 

83,829.39 บาท  และเงินกูสามัญตามสัญญาเดิม เปนจำนวนเงิน 2,325,721.50 บาท สวนที่เหลือจะนำไปใช

ในการซอมแซมที่อยูอาศัย และคาใชจายที่จำเปนในครอบครัว 

  จากการตรวจสอบขอมูลดานเงินกูของสมาชิกรายดังกลาว พบวา สมาชิกไดรับอนุมัติเงินกู

สามัญทั่วไปตามสัญญาเงินกูเลขที่ สป64001033 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 จำนวนเงิน 2,500,000 บาท 

พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน  และไดรับการอนุมัติเงินกูสามัญโควิด ตามสัญญาเงินกู

เลขที่สว64004685 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 500,000 บาท พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครอง

เงินกูเต็มจำนวน การไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาวเปนเหตุใหทุนประกันรวมของสมาชิกมีจำนวนสูงสุดตามท่ีบริษัท

ผูรับทำประกันกำหนด (สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท) 

  ขณะนี้สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินกูสามัญท่ัวไปจำนวน 3,000,000 บาท โดยวิธีการหัก

กลบลบหนี้สัญญาเงินกูเดิม หากไดรับการพิจารณาอนุมัติตามที่สมาชิกรองขอจะตองทำประกันชีวิตกลุม

คุมครองเงินกูเพ่ิมอีกจำนวน 500,000 บาท รวมเปนทุนประกัน 3,500,000 บาท ซึ่งเกินทุนประกันสูงสุดที่

บริษัทกำหนด บริษัทฯ จึงไมสามารถรับทำประกันใหแกสมาชิกรายดังกลาวได เปนผลใหฝายจัดการไมสามารถ

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

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2562 ขอ 25.1.1 กำหนดใหผูกูตองทำประกันชีวิตใหครอบคลุมวงเงินกู แตเน่ืองจาก

สมาชิกมีเหตุผลความจำเปนในการใชเงิน จึงขอใหฝายจัดการนำเสนอคำขอกูเงินดังกลาวตอคณะอนุกรรมการ

เงินกูเพ่ือพิจารณา 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงขอนำเสนอคำขอกูเงินสามัญ

ทั่วไปราย นาย ว. มาเพ่ือพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ว. กูสามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  โดยใหเพ่ิมผูค้ำประกันอีก 1 คน  

ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่ง

จายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.8 ขออนุมัติยกเลิกมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2565 

  กรณีใหสมาชิกไดแก นาย ส.  ออกจาก สอ.กฟภ. 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามมติที่อางถึง เนื่องจากมีสมาชิก สอ.กฟภ. ไดแก นาย ส. สมาชิกเลขที่............ไดขาดการชำระหนี้

เงินกูติดตอเกินกวา 2 งวด (เดือนมกราคม 2565 – เดือนมีนาคม 2565) ซึ่งผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ตาม

ขอบังคับของ สอ.กฟภ. และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 คณะกรรมการดำเนินการ ไดมีมติอนุมัติใหสมาชิก

รายดังกลาวออกจาก สอ.กฟภ. แลว ตามขอบังคับ ขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตาม

ขอบังคับ ขอ 41(6) นั้น 

 2. ขอมูล 

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ผูรับโอนประโยชนของ นาย ส. ไดยื่นแบบคำขอรับทุนสวัสดิการ กรณี

สมาชิกถึงแกกรรม มายัง สอ.กฟภ. และสอ.กฟภ. ไดรับแบบคำขอรับทุนสวัสดิการฯ พรอมสำเนาใบมรณบัตร

ของ นาย ส. เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ปรากฎวา นาย ส. ไดถึงแกกรรมแลวตั้งแตวันที่ 12 เมษายน 

2565 ซึ่งเปนวันกอนวันที่ สอ.กฟภ. ให นาย ส. ขาดจากสมาชิกภาพ 

 3. ขอพิจารณา 

 โดยหลักแลว เมื่อบุคคลใดขาดจากการเปนสมาชิกภาพของ สอ.กฟภ. สิทธิในการขอรับสวัสดิการหรือ

ประโยชนอื่นใดที่สมาชิกหรือผูรับโอนประโยชนพึงไดรับจาก สอ.กฟภ. ยอมสิ้นสุดลง นับแตวันที่ขาดจาก

สมาชิกภาพ 

 อยางไรก็ตาม ฝายจัดการพิจารณาจากขอมูลดังกลาวขางตน เห็นวา กรณีที่นาย ส. ถึงแกกรรมกอน

วันที่ สอ.กฟภ. ใหขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิในการขอรับสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแกกรรมจึงเกิดขึ้นแลว        

ณ วันที่สมาชิกถึงแกกรรม ทั้งปรากฎวาผูรับโอนประโยชนของ นาย ส. ไดยื่นแบบคำขอรับทุนสวัสดิการ       

กรณีสมาชิกถึงแกกรรม ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันเสียชีวิต ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนสวัสดิการ

ชวยเหลือคาทำศพสมาชิก พ.ศ. 2563 ขอ 7 และระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 

พ.ศ. 2563 ขอ 8.1 

 ดวยเหตุนี้ เพื่อชวยเหลือทายาทผูรับโอนประโยชนของสมาชิกที่ถึงแกกรรมที่ไดปฏิบัติตามระเบียบ

เก่ียวกับการขอรับทุนสวัสดิการภายในระยะเวลาที่ สอ.กฟภ. กำหนด ฝายจัดการจึงเห็นควรขออนุมัติ     

ยกเลิกมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 กรณีขออนุมัติใหออกจาก 

สอ.กฟภ. เฉพาะกรณีของ นาย ส. สมาชิกเลขที่...................เพื่อใหทายาทผูรับโอนประโยชนมีสิทธิไดรับทุน

สวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแกกรรมตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติใหยกเลิกมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2565 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2565 

กรณีขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. เฉพาะกรณีของ นาย ส. สมาชิกเลขที่.................เพ่ือใหทายาทผูรับโอน

ประโยชนมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแกกรรมตามเสนอ 
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เรื่องที่  4.9 พิจารณาการดำเนนิการกรณีสมาชิกใชเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกู 

เลขานุการ 

 1. เรื่องเดิม 

 ฝายจัดการไดตรวจพบวา สมาชิกผูกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาด

ของโรค COVID-19 นำเอกสาร คือ สลิปเงินเดือน ท่ีมีการแกไขดัดแปลง มาใชประกอบการกูเงิน 
 

 

 2. ขอมูล 

 2.1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นาย ฆ. สมาชิกเลขที่.....................ไดกูยืมเงินกูสามัญ เลขที่สัญญา 

สว........................ ไปจาก สอ.กฟภ. และไดรบัเงินกูไปครบถวนแลว 

 2.2 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2565 นาย ฆ. ไดยื่นคำขอกูเงนิเพ่ือเหตุฉุกเฉินจาก สอ.กฟภ. ซึ่งเจาหนาที่

สินเชื่อไดตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกูเงินของ นาย ฆ. แลว พบวา มีความผิดปกติของสลิปเงินเดือน 

โดยรายการในสลิปเงินเดือนอาจไมตรงกับขอมูลจริง เจาหนาที่สินเชื่อจึงไดติดตอใหนายฆนรุจฯ สงสลิป

เงินเดือนใหตรวจสอบอีกครั้ง ผานทาง Line และเมื่อตรวจสอบอีกครั้ง  จึงพบวาสลิปเงินเดือนที่ นาย ฆ. ใช

ประกอบการขอกูนั้น ถูกแกไขดัดแปลง ไมถูกตองตรงกับความเปนจริง สอ.กฟภ. จึงไดทวนสอบประวัติการกู

เงินจากหนังสือสัญญาเงินกู ตามขอ 2.1 และพบวาในการขอกูยืมเงินตามหนังสือสัญญาเงินกูดังกลาวนั้นนาย 

ฆ. ก็ไดใชสลิปเงินเดือนท่ีถูกแกไขดัดแปลงไมถูกตองตรงกับความเปนจริงในการขอกูเชนกัน 

 2.3 การกระทำของ นาย ฆ. เปนการทำเอกสารปลอมขึ้นทั้ งฉบับ หรือแตสวนหนึ่ งสวนใด                  

เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในเอกสารที่แทจริง โดยประการที่นาจะเกิด                 

ความเสียหายแก สอ.กฟภ. ทำให สอ.กฟภ. หลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง เปนการกระทำโดยทุจริต 

หลอกลวงสอ.กฟภ. ดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ และโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจาก 

สอ.กฟภ. คือ  เงินกูจำนวน 500,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ สว………….อาจเขาขายทำให สอ.กฟภ. ไดรับ

ความเสียหาย 

 เนื่องจากกรณีขางตน มีประเด็นวาอาจเขาขายทำให สอ.กฟภ. ไดรับความเสียหาย ประกอบกับกรณี

ลักษณะดังกลาว มีอายุความในการแจงความรองทุกข (ภายใน 90 วัน นับแตรูเรื่องการกระทำความผิดและ                

รูตัวผูกระทำความผิด) เพื่อรักษาประโยชนของ สอ.กฟภ. ฝายจัดการจึงไดดำเนินการแจงความรองทุกขใน

เบื้องตนกับสถานีตำรวจทุงสองหอง โดยแจงกับพนักงานสอบสวนไววา สอ.กฟภ. ตองการแจงความเพ่ือรักษา

สิทธิ์ในเรื่องอายุความ เพราะหากคดีขาดอายุความแลว สอ.กฟภ. จะไมสามารถฟองรองดำเนินคดีตอสมาชิกที่

ไมปฏิบัติตามกฎหมายไดอีก อยางไรก็ตาม สำหรับแนวทางในการดำเนินคดี สอ.กฟภ. จะดำเนินการหารือกับ

คณะกรรมการกอน หากมีมติเปนอยางไร สอ.กฟภ. จะประสานงานไปยังพนักงานสอบสวนอีกครั้ง 

 

 

ชื่อ - นามสกุล 

ผูกู 

เลขที่

สมาชิก 
สังกัด เลขที่สัญญา 

 

วันที่อนุมัติ 

 

ยอดอนุมัติ

เงินกู (บาท) 

เงินตนคงเหลือ 

(บาท) 

ณ 17 พ.ค. 65 

 

นาย ฆ. 

 

.............. 

 

กฟจ............. 

 

สว64007427 

 

14 ธ.ค. 64 

 

500,000.00 

 

488,300.68 
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 2.5 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี  7/2564 วันที่  31 มกราคม 2565 เรื่องที่  2.6                  

พิจารณาการดำเนินการกรณีสมาชิกราย  นาง ก. สมาชิกเลขที่..................นำเอกสารรายงานขอมูลเครดิต 

(เครดิตบูโร) ที่มีการแกไขมาใชย่ืนประกอบคำขอกู โดยมีมติลงโทษ โดยใหระงับใหเงินกูทุกประเภท เปน

ระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันท่ี 31 มกราคม 2565 

 3. ขอพิจารณา 

 การกระทำในลักษณะดังกลาวไมมีขอกำหนดหรือบทลงโทษท่ีชัดเจนในขอบังคับและระเบียบของ 

สอ.กฟภ. แตเพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการกระทำลักษณะเดียวกันในสมาชิกรายอ่ืนๆ เห็นควรพิจารณา

นำเสนอบทลงโทษตามความหนักเบาของเหตุการณและขอเท็จจริง ในสวนของ สอ.กฟภ. และพิจารณา

แนวทางดำเนินการในสวนของคดีอาญา 

 ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูเพ่ือพิจารณา

กอนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตอไป 

ขอเสนอ 

คุณวัลลภฯ เสนอใหฝายจัดการหาขอมูลเพ่ิมใน 4 ประเด็น เชน 

  1. ความสามารถในการชำระหนี้? ในระยะยาวเปนอยางไร 

  2. การลงโทษ โดยงดการใหกู กำหนดก่ีป 

  3. การลงโทษทางกฎหมาย เพ่ือไมใหเปนเย่ียงอยาง   

  4. การตรวจสอบขอมูลกับ กฟภ. จะสามารถทำไดอยางไรบาง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นควรมอบใหฝายจัดการรวบรวมเอกสารขอมูลเพ่ิมเติม และนำเสนอในการประชุมวาระ

พิเศษตอไป  ตามประเด็นที่คุณวัลลภฯ นำเสนอ 

 

เรื่องที่  4.10 พิจารณาการปรับลดอัตราดอกเบ้ียของสหกรณใหสอดคลองกับประกาศนายทะเบียนฯ 

เลขานุการ ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่  3/2565 วันที่  27 เมษายน 2565         

เรื่องที่ 4.22 รับทราบประกาศนายทะเบียนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณและพิจารณาการปรับ

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินใหกูของสหกรณ โดยไดพิจารณาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ

ตามที่คณะอนุกรรมการ  การลงทุนนำเสนอ 5 รูปแบบ ในเบ้ืองตนเห็นชอบรูปแบบที่ 1, 3 และ 4 แตใหฝาย

จัดการจัดทำขอมูลเพิ่มเติมผลกระทบตอสมาชิกในแตละรูปแบบมานำเสนอ และจัดทำขอมูลการปรับอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษแบบข้ันบันไดตามขอสังเกตของคณะกรรมการ และนำเสนอในคราวประชุม

ครั้งตอไป น้ัน 

  1. คณะอนุกรรมการการลงทุนจัดทำขอมูลผลกระทบตอ สอ.กฟภ. และผลกระทบตอสมาชิก 

จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนำเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการ ใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 

 

 
 



15 

รูปแบบที่ รายละเอียด ผลกระทบตอ สอ.กฟภ. ผลกระทบตอสมาชิก 

1.1 -ปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออม

ทรัพยพิเศษสุขเกษียณและเงินรับฝากประจำ

เพ่ิม พูนลงรอยละ 0 .25 เนื่ อ งจาก อัตรา

ดอกเบี้ยเกินกวาประกาศนายทะเบียน 

-สอ.กฟภ.ไดประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงิน

รับฝากประจำเพ่ิมพูน เฉพาะบัญชีที่เปดใหม

แลว โดยมีผลตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2565 

รายไดเพิ่มขึ้นปละ 30.3811  

ลานบาท 

(ดอกเบี้ยจายเงนิรับฝากลดลง) 

-สมาชิกท่ีมีเงินรับฝากสุขเกษียณจำนวน 

5,663 บัญชี ไดรับดอกเบ้ียลดลงปละ 

30.1628 ลานบาท  

-สมาชิกที่มีเงนิรับฝากประจำเพิ่มพูน กอน

วันที่  11 เมษายน 2565 จำนวน 696 

บัญชี ไมมีผลกระทบ  

1.2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท 

ลงรอยละ 0.25 และปรับลดอัตราดอกเบี้ย  

เงินใหกูทุกประเภทลงรอยละ 0.25 

รายไดเพ่ิมขึ้นปละ 17.5839  

ลานบาท เปนผลจาก 

-ดอกเบี้ยเงินรับฝากลดลงปละ 

70.1317 ลานบาท 

-ดอกเบี้ยเงินใหกูลดลงปละ 

52.5478 ลานบาท 

-สมาชิกที่มี เงินรับฝากทุกประเภทรวม 

55,903 บัญชี ไดรับดอกเบี้ยลดลงปละ 

70.1317 ลานบาท  

-สมาชิกผูกูยมืเงนิ จำนวน 29,124 สัญญา 

เสียดอกเบี้ยลดลงปละ 52.5478 ลานบาท 

1.3 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท 

ลงรอยละ 0.25 และปรับลดอัตราดอกเบี้ย  

เงินใหกูทุกประเภทลงรอยละ 0.15 

รายไดเพ่ิมขึ้นปละ 38.6030  

ลานบาท เปนผลจาก 

-ดอกเบี้ยเงินรับฝากลดลงปละ 

70.1317 ลานบาท 

-ดอกเบี้ยเงินใหกูลดลงปละ 

31.5287 ลานบาท 

-สมาชิกที่มี เงินรับฝากทุกประเภทรวม 

55,903 บัญชี ไดรับดอกเบี้ยลดลงปละ 

70.1317 ลานบาท  

-สมาชิกผูกูยมืเงนิ จำนวน 29,124 สัญญา 

เสียดอกเบี้ยลดลงปละ 31.5287 ลานบาท 

 

 2. คณะอนุกรรมการการลงทุนไดจัดทำขอมูลผลกระทบตอ สอ.กฟภ. และผลกระทบตอสมาชิกจาก

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษแบบขั้นบันได ใน 2 รูปแบบ ดังนี้  
 

รูปแบบที่ รายละเอียด ผลกระทบตอ สอ.กฟภ. ผลกระทบตอสมาชิก 

2.1 ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออม

ทรัพยพิเศษทุกยอดเงนิตน ลดลง 

รอยละ 0.25  

   1-20 ลานบาท รอยละ 2.50 

เกิน 20 ลานบาท รอยละ 1.25 

รายไดเพ่ิมขึ้นปละ 36.2430 ลานบาท 

(ดอกเบี้ยจายเงนิรับฝากออมทรัพย

พิเศษลดลง) 

-สมาชิกท่ีมีเงินตนไม เกิน 20 ลานบาท 

จำนวน 14,594 บัญชี ไดรับดอกเบี้ยลดลง

ปละ 32.5429 ลานบาท  

-สมาชิกที่ มี เงินตน เกิน  20 ล านบาท 

จำนวน 45 บัญชี ไดรับดอกเบี้ยลดลงปละ 

3.7001 ลานบาท 

2.2 ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออม

ทรัพยพิเศษเฉพาะสวนท่ีเกิน 10 ลาน

ขึ้นไป ลดลงรอยละ 0.25  

   1-10 ลานบาท รอยละ 2.75 

เกิน 10 ลานบาท รอยละ 1.50 

รายไดเพ่ิมขึ้นปละ 41.9783 ลานบาท 

(ดอกเบี้ยจายเงนิรับฝากออมทรัพย

พิเศษลดลง) 

-สมาชิกท่ีมีเงินตนไม เกิน 10 ลานบาท

จำนวน 14,370 บัญชีไมมีผลกระทบ 

-สมาชิกที่มีเงนิตนเกิน 10 ลานบาท แตไม

เกิน 20 ลานบาท จำนวน 224 บัญชี  

ไดรับดอกเบ้ียลดลงปละ 41.9783 ลาน

บาท 
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 3. คณะอนุกรรมการการลงทุนไดนำเสนอขอมูลสภาวะทางดานเศรษฐกิจในเรื่องอัตราดอกเบ้ียของ

ประเทศไทย, บทวิเคราะหการปรับอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยจากนักวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร, อัตรา

เงินเฟอปจจุบัน และใหขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องที่ธนาคารสงสัญญาณวาดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) กำลังจะ

ปรับขึ้น สรุปไดดังนี้ 

    1) จากการประสานกับฝายพัฒนาสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ ในสวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู        

มีการกำกับดูแลเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกูในภาพรวม คือ กระทรวงการคลัง กำกับดูแลอัตราดอกเบี้ย               

ไวไมเกินรอยละ 19 และตามกฎหมายแพงและพาณิชยไดกำหนดอัตราดอกเบี้ยไวไมเกินรอยละ 15           

ดังน้ันกรมสงเสริมสหกรณจะยังไมมากำกับเรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสหกรณ  

    2) การปรับอัตราดอกเบ้ียขึ้นรอยละ 0.5 ของ ธ.กลางสหรัฐ (เฟด) ทำใหอัตราดอกเบ้ียของไทย        

มีแนวโนมที่จะปรับข้ึนตาม 

    3) นักวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรคาดการณ ธปท. โดย กนง.จะเริ่มสงสัญญาณการข้ึนดอกเบี้ย        

ในการประชุมเดือนมิถุนายนนี้ คาดวา กนง.จะเริ่มขึ้นดอกเบ้ียจริงครั้งแรกในไตรมาส 3 ป 2565 

    4) ขอมูลอัตราเงินเฟอในปจจุบันอยูที่ 4.65% ซึ่งนโยบายของ ธปท.กำหนดไว 1-3% ทำใหมี

แนวโนมที่อัตราดอกเบี้ยอาจตองมีการปรับขึ้น 

    5) จากการประสานกับ ธ.ทหารไทยธนชาต มีแนวโนมที่จะปรับดอกเบ้ียตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N)       

ขึ้นรอยละ 0.20 จากปจจุบันอยูที่รอยละ 1.15 

 คณะอนุกรรมการอำนวยการในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ไดพิจารณา

ขอมูลที่คณะอนุกรรมการการลงทุนนำเสนอแลว เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาใหความ

เห็นชอบ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณลงรอยละ 0.25 จากเดิมรอยละ 

3.75 ลดลงเหลือรอยละ 3.50 เพื่อใหเปนไปตามประกาศนายทะเบียน ตามรูปแบบท่ี 1.1 ที่คณะอนุกรรมการ

การลงทุนเสนอ 

 สำหรับการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษแบบข้ันบันได ในเบื้องตนเห็นชอบ     

ในรูปแบบท่ี 2.2 โดยใหฝายจัดการจัดทำขอมูลเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาในประเด็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสวน    

ที่เกิน 20 ลาน รวมท้ังขอมูลในประเด็นการพิจารณากำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพยแบบข้ันบันได         

เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณาสรุปนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณลงรอยละ 0.25 

จากเดิมรอยละ 3.75 ลดลงเหลือรอยละ 3.50 ตามรูปแบบที่ 1.1  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตาม

ประกาศนายทะเบียนกำหนด และในสวนรูปแบบที่ 2.2 การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย

พิเศษแบบขั้นบันไดใหฝายจัดการจัดทำขอมูล เพ่ือนำเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณาสรุปนำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการ 
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เรื่องที่  4.11 แกไขเพิ่มเติมขอบังคบั สอ.กฟภ. พ.ศ.2565 ตามคำแนะนำของผูแทนสำนักงานสงเสริมสหกรณ 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ไดดําเนินการปรับปรุง

ขอบังคับของสหกรณ ทั้งฉบับ โดยกําหนดเปนขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2565 และไดนําเสนอที่ประชุมใหญ

วิสามัญครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ซึ่งท่ีประชุมใหญมีมติเปนเอกฉันทใหสหกรณฯ ดําเนินการ

ปรับปรุงขอบังคบัดังกลาว นั้น 

  ขอบังคับ สอ กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 104. กําหนดให “สหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแกไข

เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับตอนายทะเบียนสหกรณภายใน 30 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ เมื่อ           

นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนแลว การแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับนั้นจึงเปนอันสมบูรณ” ฝาย

จัดการไดเสนอขอบังคบัที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญตอนายทะเบียนสหกรณ ผานสาํนักงานสงเสริม

สหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 แลว เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2565 โดยผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณ

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (นายจีรพันธ จันทรพิทักษ) ไดมีคําแนะนําในการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ สอ.กฟภ. 

พ.ศ. 2565 ในบางประเด็นให เปนไปตามตนรางขอบังคับของกรมสงเสริมสหกรณที่เผยแพรอยูในปจจุบัน 

  คณะอนุกรรมการอํานวยการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

พิจารณาแลวเห็น ควรเสนอขอจดทะเบียนขอบังคับตามมติของท่ีประชุมใหญตอนายทะเบียนสหกรณ สําหรับ

คําแนะนําของผูแทน สํานักงานสงเสริมฯ หากสหกรณฯ มีการปรับปรุง แกไขเพิ่มเตมิขอบังคับเมื่อใด จะนํามา

ประกอบการพิจารณา ตอไป ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการอํานวยการไดมอบหมายใหฝายจัดการจัดทําขอสรุปใน

ประเด็นที่ผูแทนสํานักงานสงเสริมฯ ใหคําแนะนํามาพรอมดวยแลว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเสนอขอจดทะเบียนขอบังคับตามมติท่ีประชุมใหญตามเดิม ยกเวนขอ 43 มีการ

แกไขโดยเพิ่ม “คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด” เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดในการจัดพิมพขอบังคับ

ตนฉบับ สำหรับคำแนะนำของผูแทนสำนักงานฯ สหกรณฯ จะนำมาประกอบการพิจารณาเมื่อมีการแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับตอไป 
 

เรื่องที่  4.12 ขออนุมัติจัดจางบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานหลัก (MA) ระบบงานสหกรณป 2565 

เลขานุการ 1. เรื่องเดิม 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 เรื่องที่ 3.9 

อนุมัติในหลักการจางบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด บำรุงรักษา (MA) ระบบงานสหกรณป  2565 

ประกอบดวย  ระบบงาน  Web Application, ระบบ  Web Mobile Application, Web Online และ

ใบเสร็จรับเงิน Online, ระบบ SMS, ระบบสำรองขอมูล (Backup), และระบบ ATM Online รวม 5 ระบบ 

โดยวิธีพิเศษในวงเงิน 465,712 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

  2. ขอมูล 

  2.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได

พิจารณารายละเอียดตางๆ ตามท่ีบริษัทฯเสนอแลว มีรายละเอียดครบถวนถูกตองตามที่ สอ.กฟภ. กำหนด จึง

ไดเชิญบริษัทฯ มาทำการตอรองราคา ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ยินดี

ลดราคาลงคงเหลือเปนเงิน 430,525 บาท รวม Vat ตามรายละเอียดดังนี้ 
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ระบบงาน 
ราคาที่เสนอ  

ลว. 14 ธ.ค. 2564 
ลดราคา ราคาคงเหลือ 

ระบบงาน Web Application 250,000.00 - 250,000.00 

ระบบ Web Mobile Application,  

Web Online และใบเสร็จรับเงนิ Online 

37,450.00 20 % 29,960.00 

ระบบ SMS 35,310.00 20 % 28,248.00 

ระบบสำรองขอมูล (Backup) 79,554.00 10 % 71,599.00 

ระบบ ATM Online 63,398.00 20 % 50,718.00 

 รวม 402,359.81 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 28,165.19 

 รวมทั้งสิ้น 430,525.00 
 

 

 2.2 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 ขอ 29(4) 

 “ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางรายงานการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไว

ทั้งหมดตอคณะกรรมการ เพ่ือทราบหรืออนุมัติดังนี้ 

 ก. วงเงินจัดซื้อจัดจางไมเกิน 300,000 บาท ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางเปนผูพิจารณาอนุมัติ แลว

นำเสนอประธานกรรมการเพ่ือทราบและลงนามจัดซ้ือหรือจัดจางตอไป 

 ข. วงเงินจัดซื้อจัดจางเกินกวา 300,000 บาท ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางเปนผูพิจารณานำเสนอ

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แลวนำเสนอประธานกรรมการเพ่ือลงนามจัดซื้อหรือจัดจางตอไป” 
 

 3. ขอพิจารณา 

 เพื่อใหสามารถใชงานระบบงานสหกรณไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการจัดซื้อ   

จัดจาง จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการจัดจาง บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด บำรุงรักษา

โปรแกรมระบบงานหลัก (MA) รวม 5 ระบบ ตออีกเปนระยะเวลา 1 ป (ตั้ งแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 -            

31 ธันวาคม 2565) เปนเงิน 402,359.81 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% เปนเงิน 28,165.19 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

430,525.00 บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติจัดจาง บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด บำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานหลัก (MA) รวม 

5 ระบบ ตออีกเปนระยะเวลา 1 ป (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) เปนเงิน 402,359.81 บาท 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% เปนเงิน 28,165.19 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 430,525.00 บาท ตามเสนอ 
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เรื่องที่  4.13 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติพรอมระบบอัพเดทสมุดคูฝากอตัโนมัติ 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 อนุมัติประมาณการรายได-

รายจายประจำป 2565 โดยในหมวดที่ 4 ครุภัณฑจัดหาป 2565 ขอ 4.12 จัดหาระบบอัพเดทสมุดคูฝาก

อัตโนมัติ ในวงเงนิ 485,000 บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม (เอกสารแนบ 1) 

 2. ขอมูล 

 2.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 การประชุมครั้งที่ 4/2564 เม่ือวันท่ี 22 

ธันวาคม 2564 เรื่องท่ี 4.21 อนุมัติในหลักการใหจัดซื้อเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติพรอมโปรแกรมระบบ Upbook 

โดยวิธีพิเศษจาก บริษัท ไอโซแคร ซิสเต็มส จำกัด  ในวงเงิน 485,000 บาท  รวม Vat  และคาบำรุงรักษา

เดือนท่ี 7 เปนตนไป เดือนละไมเกิน 3,900 บาท รวม Vat 

 2.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2565 ไดพิจารณาใบ

เสนอราคาลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และรายละเอียดตางๆ ตามที่บริษัทฯเสนอแลว มีรายละเอียดครบถวน

ถูกตองตามที่ สอ.กฟภ. กำหนด จึงไดเชิญบริษัทฯ มาทำการตอรองราคา ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ยินดีลดราคาคงเหลือเปนเงิน 470,000 บาท รวม Vat ระยะเวลาดำเนินการ 

6 เดือน และเพ่ิมระยะเวลาการรับประกันจาก 6 เดือน เปน 1 ป พรอมยืนราคาคาบำรุงรักษาปที่ 2 เปนตนไป 

เปนเงินจำนวน 3,900 บาท/เดือน รวม Vat เปนระยะเวลา 2 ป ซึ่งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางพิจารณาแลว 

เห็นวาเปนราคาที่เหมาะสม 

 2.3 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 ขอ 29(4) 

 “ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางรายงานการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไว

ทั้งหมดตอคณะกรรมการ เพ่ือทราบหรืออนุมัติดังนี้ 

 ก. วงเงินจัดซื้อจัดจางไมเกิน 300,000 บาท ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางเปนผูพิจารณาอนุมัติ แลว

นำเสนอประธานกรรมการเพ่ือทราบและลงนามจัดซ้ือหรือจัดจางตอไป 

 ข. วงเงินจัดซื้อจัดจางเกินกวา 300,000 บาท ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางเปนผูพิจารณานำเสนอ

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แลวนำเสนอประธานกรรมการเพ่ือลงนามจัดซื้อหรือจัดจางตอไป” 

 3. ขอพิจารณา 

 คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางพิจารณาแลว จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

จัดซื้อเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติพรอมระบบอัพเดทสมุดคูฝากอัตโนมัติ จากบริษัท ไอโซแคร ซิสเต็มส จำกัด 

จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 439,252.34 บาท ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% เปนเงิน 30,747.66 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

470,000.00 บาท โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 6 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม - อนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติพรอมระบบอัพเดทสมุดคูฝากอัตโนมัติ เปนเงิน  

    470,000 บาท รวม Vat ระยะเวลาดำเนนิการ 6 เดือน  

  - ระยะเวลาการรับประกัน เปนระยะเวลา 1 ป  

  - คาบำรุงรกัษาปที่ 2 เปนตนไป เปนเงนิจำนวน 3,900 บาท/เดือน รวม Vat เปนระยะเวลา 2 ป 
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เรื่องที่  4.14 รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดมีการกำหนดระเบียบ 

สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ เพ่ือใชเปนกรอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิก นั้น  ปจจุบัน

ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ มีการแกไขโดยจัดทำเปนระเบียบฉบับเพ่ิมเตมิจำนวน 6 ฉบับ ซึ่ง

อาจทำใหการนำออกมาใช  เพื่อประกอบการพิจารณาไมสะดวกเทาที่ควร กอปรกับการปฏิบัติงานที่ผานมา

พบวาขอกำหนดในระเบียบฯ บางประเด็นยังไมชัดเจน หรือไมสอดคลองกับกฎหมาย หรือสภาวะการณใน

ปจจุบัน 

  คณะอนุกรรมการเงนิกูจึงเสนอใหมีการปรับปรุง แกไขเพ่ิมเติมระเบียบฯ ดังกลาว โดยจัดทำ

เปนระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565  คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้ง

ที่ 3/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ไดพิจารณารางระเบียบฯ ในเบื้องตนแลว เห็นควรปรับปรุง แกไข

เพิ่มเติมระเบียบฯ ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ อยางไรก็ตามเพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา 

คณะอนุกรรมการอำนวยการจึงขอนำเสนอรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565 ตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565 ตามเสนอ 

 

เรื่องที่  4.15 รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูพิเศษ พ.ศ. 2565 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดมีการกำหนดระเบียบ 

สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูพิเศษ เพื่อใชเปนกรอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิก น้ัน  ปจจุบัน

ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูพิเศษ มีการแกไขโดยจัดทำเปนระเบียบฉบับเพ่ิมเติมจำนวน 2 ฉบับ ซึ่ง

อาจทำใหการนำออกมาใชเพื่อประกอบการพิจารณาไมสะดวกเทาที่ควร กอปรกับสหกรณฯ มีแนวทางที่จะให

สมาชิกกูเพ่ือซื้อที่ดิน (ที่ดินเปลา) หรือไถถอนที่ดินจากสถาบันการเงินหรือหนวยงานอ่ืน แตยังไมมีการกำหนด

ในระเบียบเพ่ือรองรับการดังกลาว 

  คณะอนุกรรมการเงนิกูจึงเสนอใหมีการปรับปรุง แกไขเพ่ิมเติมระเบียบฯ ดังกลาว โดยจัดทำ

เปนระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูพิเศษ พ.ศ. 2565  คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้ง

ที่ 3/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ไดพิจารณารางระเบียบฯ ในเบื้องตนแลว เห็นควรปรับปรุง แกไข

เพิ่มเติมระเบียบฯ ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ อยางไรก็ตามเพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา 

คณะอนุกรรมการอำนวยการจึงขอนำเสนอรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูพิเศษ พ.ศ. 2565 ตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูพิเศษ พ.ศ. 2565 ตามเสนอ 
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เรื่องที่  4.16 รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสำหรับสมาชิกที่พนสภาพจากการเปนพนักงาน 

พ.ศ. 2565 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดมีการกำหนดระเบียบ 

สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสำหรับสมาชิกท่ีพนสภาพจากการเปนพนักงาน เพ่ือใชเปนกรอบการปฏิบัติ

เก่ียวกับการใหเงินกูแกสมาชิก นั้น เน่ืองจากในการประชุมใหญสามัญประจำป 2564  วันที่ 4 มีนาคม 2565 

สมาชิกไดใหขอคิดเห็นวาการใหเงินกูพิเศษแบบผอนชำระหนี้รายป กำหนดใหกูไดสูงสุดไมเกินรอยละ 70 ของ

มูลคาหุนท่ีมีอยูกับสหกรณฯ โดยนำเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนมาชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย อาจไม

เพียงพอในภายหนา อันเกิดจากอัตราเงินปนผลมีแนวโนมลดลง จึงเสนอเห็นควรปรับปรุงระเบียบ สอ.กฟภ. 

วาดวยการใหเงินกูสำหรับสมาชิกที่พนสภาพจากการเปนพนกังาน 

  คณะอนุกรรมการเงินกูไดพิจารณาในขอเสนอแนะดังกลาวแลว  จึงเสนอใหมีการปรับปรุง 

แกไขเพิ่มเติมระเบียบดังกลาว โดยจัดทำเปนระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสำหรับสมาชิกที่พนสภาพ

จากการเปนพนักงาน พ.ศ. 2565  คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  วันท่ี 17 

พฤษภาคม 2565  ไดพิจารณารางระเบียบฯ ในเบ้ืองตนแลว เห็นควรปรับปรุง แกไขเพ่ิมเติมระเบียบฯ ตามที่

คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ อยางไรก็ตามเพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา คณะอนุกรรมการ

อำนวยการจึงขอนำเสนอรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสำหรับสมาชิกที่พนสภาพจากการเปน

พนักงาน พ.ศ. 2565 ตอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสำหรับสมาชิกที่พนสภาพจากการเปน

พนักงาน พ.ศ. 2565 ตามเสนอ 

 

เรื่องที่  4.17 รางหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท พ.ศ. 2565 

เลขานุการ ดวยสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดมีการแกไข เพ่ิมเติมใน

ระเบียบเก่ียวกับการใหเงินกูแกสมาชิก อันประกอบดวย 

 1) ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565 

 2) ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูพิเศษ พ.ศ. 2565 

 3) ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสำหรับสมาชิกที่พนสภาพจากการเปนพนักงาน พ.ศ. 2565 

  ซึ่งบางประเด็นที่กำหนดไวในหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุก

ประเภท ไดถูกนำไปกำหนดไวในระเบียบแตละฉบับดังกลาวขางตนแลว 

  คณะอนุกรรมการเงินกูจึงเสนอใหมีการปรับปรุง แกไข หลักเกณฑดังกลาว โดยจัดทำเปน

หลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท พ.ศ. 2565  คณะอนุกรรมการอำนวยการ 

ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ไดพิจารณารางหลักเกณฑฯ ในเบ้ืองตนแลว เห็น

ควรปรับปรุง แกไขหลักเกณฑฯ ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ อยางไรก็ตามเพ่ือใหเปนไปตามข้ันตอน

การพิจารณา คณะอนุกรรมการอำนวยการจึงขอนำเสนอรางหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบ 
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เงินกูทุกประเภท พ.ศ. 2565 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป  (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ) 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท พ.ศ. 2565 

ตามเสนอใหเพิ่มเติม คำวา “ตองไมเปน” ในขอ 4(7)  เปน ตองไมเปนบุคคลท่ีมีหนี้บังคับคดีจากกรมบังคับคดี 

 

เรื่องที่  4.18 พิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือพรอมติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องบันทึกขอมูล

อุปกรณประกอบและซอฟตแวรที่เกี่ยวของ 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 1.1 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 อนุมัติแผนปฏิบัติการ

ประจำป 2565 และประมาณการรายได-รายจายประจำป 2565 โดยตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลยุทธท่ี 1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ “โครงการจัดทำศูนยขอมูล (Data Center และศูนยสำรองขอมูล)” โดยมีการ

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ทดแทนเครื่องเดิมท่ีครบอายุการใชงาน 

 1.2 ตามมติคณะกรรมการดำเนนิการชุดท่ี 25 การประชุมคร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564      

เรื่องที่ 4.22 อนุมัติหลักการ (TOR) กำหนดราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร

แมขาย เครื่องบันทึกขอมูล อุปกรณประกอบ และซอฟตแวรที่เก่ียวของ ในวงเงิน 5,000,000 บาท 

 2. ขอมูล 

 2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 8 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติให

ดำเนินการ ประกาศแจกแบบประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องบันทึกขอมูล อุปกรณ

ประกอบ และซอฟตแวรท่ีเก่ียวของ จำนวน 1 ระบบ ตั้งแตวันท่ี 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 

ตามประกาศ สอ.กฟภ. เลขที่ 12/2565 กำหนดยื่นซองวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยมีผูสนใจยื่นซองเสนอราคา

จำนวน 3 ราย ดังนี ้

  (1) บริษัท แทนเจอรีน จำกัด 

  (2) บริษัท ควิกเซิรฟ โปรไวเดอร จํากัด 

  (3) บรษิัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด 

 2.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางไดเปดซองสวนท่ี 1 (รายละเอียดทางเทคนิค) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 

2565  และตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร โดยใหทีมเจาหนาที่ ดาน IT จาก กฟภ. ซึ่งชวยงาน 

สอ.กฟภ. ไดนำรายละเอียดพรอมเอกสารหลักฐานประกอบและเงื่อนไขของบริษัทเปรียบเทียบกับ TOR       

ที่กำหนดแลว บริษัท แทนเจอรีน จำกัด มีรายละเอียดครบถวนถูกตอง บริษัท ควิกเซิรฟ โปรไวเดอร จํากัด 

ระบุรายละเอียดทางเทคนิคถูกตอง แตเอกสารอางอิงการรับประกันไมชัดเจน ซึ่งไดชี้แจงและสงเอกสาร

เพิ่มเติมมาครบถวนถูกตองแลว บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด  ระบุรายละเอียดทางเทคนิคไมครบถวน  และ

ไมมีเอกสารรับรองการรับประกัน 
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 2.3 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 ไดสรุป

รายละเอียดทางเทคนิคของผลิตภัณฑท่ีเสนอและไดทำการเปดซองสวนที่ 2 (ใบเสนอราคา) ของบริษัททั้ง 3 

แหง โดยสรุปไดดังนี้ 

บริษัท จำนวน ราคา/หนวย ราคารวม 

1. บริษัท แทนเจอรีน จำกัด (คุณสมบัติครบถวน) 

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)  

- เครื่องบันทึกขอมูล (SAN Storage)  

- อุปกรณ Ethernet Switch  

- โปรแกรม Hypervisor  

- คาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ 

 

2 ชุด 

1 ชุด 

4 ชุด 

2 ชุด 

1 ชุด 

 

410,000.00 

632,000.00 

172,500.00 

325,000.00 

576,000.00 

 

820,000.00 

632,000.00 

690,000.00 

650,000.00 

576,000.00 

รวมเปนเงิน 3,368,000.00 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 235,760.00 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,603,760.00 

2. บริษัท ควิกเซิรฟ โปรไวเดอร จํากัด (คณุสมบัติครบถวน) 

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)  

- เครื่องบันทึกขอมูล (SAN Storage)  

- อุปกรณ Ethernet Switch  

- โปรแกรม Hypervisor 

 

2 ชุด 

1 ชุด 

4 ชุด 

2 ชุด 

 

356,400.00 

452,412.00 

242,568.00 

178,200.00 

 

712,800.00 

452,412.00 

970,272.00 

356,400.00 

- คาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ รวมคาติดตั้ง 

รวมเปนเงิน 2,491,884.00 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 174,431.88 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,666,315.88 

3. บริษัท ไอโซแคร ซสิเตมส จำกัด (คุณสมบัติไมครบถวน) 

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)  

- เครื่องบันทึกขอมูล (SAN Storage)  

- อุปกรณ Ethernet Switch  

- โปรแกรม Hypervisor 

- คาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ 

 

2 ชุด 

1 ชุด 

4 ชุด 

2 ชุด 

1 ชุด 

 

696,000.00 

739,000.00 

292,000.00 

293,000.00 

186,915.89 

 

1,392,000.00 

739,000.00 

1,168,000.00 

586,000.00 

186,915.89 

รวมเปนเงิน 4,071,915.89 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 285,034.11 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,356,950.00 
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 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ได พิจารณารายละเอียดตางๆ ตามที่บริ ษัทขางตนเสนอแลว             

บริษัท ควิกเซิรฟ โปรไวเดอร จํากัด ผูเสนอราคาต่ำสุดมีรายละเอียดครบถวนถูกตองตามที่ สอ.กฟภ. กำหนด 

จึงไดเชิญบริษัทฯ มาทำการตอรองราคาในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

 2.4 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่  20 พฤษภาคม 2565 ได

ดำเนินการตอรองราคาแลว บริษัทฯ ยินดีลดราคารวมจากเดิม 2,666,315.88 บาท ลงเหลือ 2,640,000.00 บาท 

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม รายละเอียดตามหนังสือบริษัทท่ี QUEQ220504024.24 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 

 2.5 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจัดซื้อและจัดจางของสหกรณ พ.ศ. 2560 ขอ 29(4) 

 “ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางรายงานการพิจารณาและความเห็นพรอมเอกสารท่ีไดรับไวทั้งหมดตอ

คณะกรรมการเพ่ือทราบหรืออนุมัติดังนี้ 

  ก. วงเงินจัดซื้อหรือจัดจางไมเกิน 300,000 บาท ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางเปน           

ผูพิจารณา แลวนำเสนอประธานกรรมการเพ่ือทราบและลงนามจัดซื้อหรือจัดจางตอไป 

  ข.วงเงินจัดซื้อหรือจัดจางเกินกวา 300,000 บาท ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางเปน           

ผูพิจารณานำเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แลวนำเสนอประธานกรรมการเพื่อลงนามจัดซื้อหรือ        

จัดจางตอไป” 

 3. ขอพิจารณา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางไดดำเนินการตามข้ันตอนประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย    

เครื่องบันทึกขอมูล อุปกรณประกอบ และซอฟตแวรที่เก่ียวของ เรียบรอยแลว ซึ่งเปนไปตามระเบียบ 

สอ.กฟภ. วาดวยการจัดซื้อและจัดจางของสหกรณ พ.ศ. 2560 จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการดำเนินการ

พิจารณาอนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องบันทึกขอมูล อุปกรณประกอบ และซอฟตแวรที่

เกี่ ยวของ จำนวน 1 ระบบ จากบริษัท  ควิกเซิรฟ  โปรไวเดอร  จํ ากัด เป น เงิน  2,467,289.72 บาท 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% เปนเงนิ 172,710.28 บาท รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 2,640,000.00 บาท (สองลานหกแสนสี่หมื่น

บาทถวน) ต่ำกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางท่ีกำหนด (ราคากลางกำหนดเทากับงบประมาณ) 

จำนวน 2,360,000.00 บาท (5,000,000 - 2,640,000) กำหนดสงของภายใน 90 วัน ตามรายละเอียดแนบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องบันทึกขอมูลอุปกรณประกอบ

และซอฟตแวรที่เก่ียวของจากบริษัท ควิกเซิรฟ โปรไวเดอร จํากัด เปนเงิน 2,467,289.72 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 

7% เปนเงนิ 172,710.28 บาท รวมเปนเงนิท้ังสิ้น 2,640,000.00 บาท (สองลานหกแสนสี่หมื่นบาทถวน) 
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เรื่องที่  4.19 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไป ราย นาย ค. กรณี บริษัทปฏิเสธการทำประกันคุมครอง

เงินกู เนื่องจากไดทำประกันคุมครองเงินกูสามัญโควิดรวมกับคุมครองเงินกูสามัญเดิมเต็ม

จำนวนแลว 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ค. สมาชิกเลขท่ี..................สังกัด..................ขอกูสามัญทั่วไป 

จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูฉุกเฉิน และเงินกูสามัญตาม

สัญญาเดิม เปนจำนวนเงิน 2,370,281.98 บาท สวนที่เหลือจะนำไปใชในการซอมแซมที่อยูอาศัย และ

คาใชจายที่จำเปนในครอบครัว และปดชำระหนี้สถาบันการเงนิ ดังนี้ 

 (1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน    61,281.00 บาท 

 (2) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงนิ    88,061.00 บาท 

 (3) บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน    62,357.00 บาท 

    รวม    จำนวนเงิน  211,699.00 บาท 
 

 จากการตรวจสอบขอมูลดานเงินกูของสมาชิกรายดังกลาว พบวา สมาชิกไดรับอนุมัติเงนิกูสามัญท่ัวไป

ตามสัญญาเงินกูเลขท่ี สป64001119 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 2,500,000 บาท พรอมทำประกัน

ชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน  และไดรับการอนุมัติเงินกูสามัญโควิด ตามสัญญาเงินกูเลขท่ี สว65001773 

ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 จำนวนเงิน 500,000 บาท  พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน 

การไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาวเปนเหตุใหทุนประกันรวมของสมาชิกมีจำนวนสูงสุดตามที่บริษัทผูรับทำประกัน

กำหนด (สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท) 

 ขณะนี้สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินกูสามัญทั่วไปจำนวน 3,000,000 บาท โดยวิธีการหักกลบลบ

หนี้สัญญาเงินกูเดิม หากไดรับการพิจารณาอนุมัติตามที่สมาชิกรองขอจะตองทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู

เพิ่มอีกจำนวน 500,000 บาท รวมเปนทุนประกัน 3,500,000 บาท ซึ่งเกินทุนประกันสูงสุดที่บริษัทกำหนด 

บริษัทฯ  จึงไมสามารถรบัทำประกันใหแกสมาชิกรายดังกลาวได เปนผลใหฝายจัดการไมสามารถดำเนินการใน

สวนที่เก่ียวของตอไปได เนื่องจากระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม    

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ขอ 25.1.1 กำหนดใหผูกูตองทำประกันชีวิตใหครอบคลุมวงเงนิกู แตเนื่องจากสมาชิกมี

เหตุผล ความจำเปนในการใชเงิน จึงขอใหฝายจัดการนำเสนอคำขอกูเงินดังกลาวตอคณะอนุกรรมการเงินกู

เพื่อพิจารณา 

 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงขอนำเสนอคำขอกูเงินสามัญท่ัวไป          

ราย นาย ค. มาเพื่อพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ค. กูสามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท โดยใหเพ่ิมผูค้ำประกันอีก 1 คน  

ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่ง

จายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.20 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไป รายนาย ร. กรณีบริษัทปฏิเสธ การทำประกันคุมครอง

เงินกู เนื่องจากไดทำประกันคุมครองเงินกูสามัญโควิดรวมกับคุมครองเงินกูสามัญเดิมเต็ม

จำนวนแลว 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ร. สมาชิกเลขที่....................สังกัดกฟย...........ขอกูสามัญ

ทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูสามัญตามสัญญาเดิม

เปนจำนวนเงิน 2,636,339.62 บาท สวนที่เหลือจะนำไปใชในการซอมแซมที่อยูอาศัย, คาใชจายที่จำเปนใน

ครอบครัว และปดชำระหน้ี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน  25,043.00  บาท 

 จากการตรวจสอบขอมูลดานเงินกูของสมาชิกรายดังกลาว พบวา สมาชิกไดรับอนุมัติเงนิกูสามัญท่ัวไป

ตามสัญญาเงินกูเลขที่ สป62005507 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 2,500,000 บาท พรอมทำ

ประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน, ตามสัญญาเงินกูสามัญเพื่อซื้อทรัพยสินเลขที่สัญญา สส62001683 

ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 จำนวนเงิน 150,000 บาท  และไดรับการอนุมัติเงินกูสามัญโควิด ตามสัญญาเงินกู

เลขที่ สว64007042 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 350,000 บาท พรอมทำประกันชีวิตกลุม

คุมครองเงินกูเต็มจำนวน การไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาวเปนเหตุใหทุนประกันรวมของสมาชิกมีจำนวนสูงสุด

ตามที่บริษัทผูรับทำประกันกำหนด (สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท) 

 ขณะนี้สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินกูสามัญทั่วไปจำนวน 3,000,000 บาท โดยวิธีการหักกลบลบ

หนี้สัญญาเงินกูเดิม หากไดรับการพิจารณาอนุมัติตามที่สมาชิกรองขอจะตองทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู

เพิ่มอีกจำนวน 350,000 บาท รวมเปนทุนประกัน 3,350,000 บาท ซึ่งเกินทุนประกันสูงสุดที่บริษัทกำหนด 

บริษัทฯ จึงไมสามารถรับทำประกันใหแกสมาชิกรายดังกลาวได เปนผลใหฝายจัดการไมสามารถดำเนินการใน

สวนที่เก่ียวของตอไปได เนื่องจากระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม     

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2562 ขอ 25.1.1 กำหนดใหผูกูตองทำประกันชีวิตใหครอบคลุมวงเงินกู แตเนื่องจากสมาชิกมี

เหตุผลความจำเปนในการใชเงิน จึงขอใหฝายจัดการนำเสนอคำขอกูเงินดังกลาวตอคณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือ

พิจารณา 

 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงขอนำเสนอคำขอกูเงินสามัญท่ัวไป          

ราย นาย ร. มาเพ่ือพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ร. กูสามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  โดยใหเพิ่มผูค้ำประกันอีก 1 คน  

ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่ง

จายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.21 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไป ราย นาย พ. กรณีบริษัทปฏิเสธ การทำประกันคุมครอง

เงินกู เนื่องจากไดทำประกันคุมครองเงินกูสามัญโควิดรวมกับคุมครองเงินกูสามัญเดิมเต็ม

จำนวนแลว 

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

ทั่วไป จำนวน 2,830,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูฉุกเฉิน, เงินกูพิเศษ 

ATM และเงินกูสามัญตามสัญญาเดิม เปนจำนวนเงิน 2,669,733.77 บาท สวนที่เหลือจะนำไปใชในการ

ซอมแซมที่อยูอาศัย และคาใชจายที่จำเปนในครอบครัว 

 จากการตรวจสอบขอมูลดานเงินกูของสมาชิกรายดังกลาว พบวา สมาชิกไดรับอนุมัติเงนิกูสามัญท่ัวไป

ตามสัญญาเงนิกูเลขที่ สป64001660 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 2,830,000 บาท พรอมทำประกัน

ชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน และไดรับการอนุมัติเงินกูสามัญโควิด ตามสัญญาเงินกูเลขท่ี สว64005701 

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 500,000 บาท พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน 

การไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาวเปนเหตุใหทุนประกันรวมของสมาชิกมีจำนวนสูงสุดตามที่บริษัทผูรับทำประกัน

กำหนด (สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท) 

 ขณะนี้สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินกูสามัญทั่วไปจำนวน 2,830,000 บาท โดยวิธีการหักกลบลบ

หนี้สัญญาเงินกูเดิม หากไดรับการพิจารณาอนุมัติตามที่สมาชิกรองขอจะตองทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู

เพิ่มอีกจำนวน 330,000 บาท รวมเปนทุนประกัน 3,330,000 บาท ซึ่งเกินทุนประกันสูงสุดที่บริษัทกำหนด 

บริษัทฯ จึงไมสามารถรับทำประกันใหแกสมาชิกรายดังกลาวได เปนผลใหฝายจัดการไมสามารถดำเนินการใน

สวนที่เก่ียวของตอไปได เนื่องจากระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม     

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2562 ขอ 25.1.1 กำหนดใหผูกูตองทำประกันชีวิตใหครอบคลุมวงเงินกู แตเนื่องจากสมาชิกมี

เหตุผล ความจำเปนในการใชเงิน จึงขอใหฝายจัดการนำเสนอคำขอกูเงินดังกลาวตอคณะอนุกรรมการเงินกู

เพื่อพิจารณา 

 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงขอนำเสนอคำขอกูเงินสามัญท่ัวไป          

ราย นาย พ. มาเพ่ือพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย พ. กูสามัญท่ัวไป จำนวน 3,000,000 บาท  โดยใหเพิ่มผูค้ำประกันอีก 1 คน  

ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่ง

จายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.22 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาย ช.  

กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ช. สมาชิกเลขที่...............สังกัด กฟส................ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับปด

ชำระหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงนิ 13,678.74 บาท สำหรับเงินกูสวนท่ีเหลือจะนำไปซอมแซมที่อยู

อาศัย และสำรองไวเปนคาใชจายในคราวจำเปน 

 เนื่องจากมีความประสงคกูเงินเพื่อปดชำระหนี้ และสวนที่เหลือจะนำไปซอมแซมที่อยูอาศัย จึงขอ

ความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  หากสมาชิกไดรับการอนุมัติ

เงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือนๆ ละ 7,260 บาท เปนระยะเวลา 83 

งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 17,973.80 บาท เปนจำนวน 15,363.80 บาทตอเดือน  แต

จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อสวนบุคคล 

เปนจำนวนเงิน 2,160,766 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  ปจจุบันผอนชำระตาม

สัญญาปรับโครงสรางหนี้ ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 30,000 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิต

แหงชาติ จำกัด แนบ)  ภาระหนี้ของสหกรณและสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 

3,988,917.14 บาท ท้ังน้ี ภาระหน้ีดังกลาวภรรยาเปนผูผอนชำระ โดยภรรยาปฏิบัติงานในบริษัท สิริชัย เฟท

เธอร อินดัสเทรยีล จำกัด ตำแหนงหัวหนาฝายบัญชี มีเงินไดรายเดือนรับสุทธิ 54,550 บาท 

 การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไมเปนไป

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 7.1 (3)           

ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เน่ืองจากเครดิตบูโรยังคงแสดง

สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝาย

จัดการจึงเสนอ คณะอนุกรรมการเงินกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงินราย นาย ช. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ช.  กูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงนิกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหน้ีจากสถาบันการเงินมาประกอบ และในชวงเกษียณอายุ

ราชการจะมีรายไดเพ่ิมเติมจำนวน 4 รายการ คือ 

1. เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

2. เงินจากการพนสภาพจากการเปนพนักงาน จำนวน 400 วัน 

3. เงินโบนัส 

4. เงินจากการลาพักผอนประจำป 
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เรื่องที่  4.23 ขออนุมัติปรับปรุงระบบโทรศัพทภายในของสหกรณ 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 อนุมัติประมาณการรายได-

รายจาย ประจําป 2565  โดยในหมวดที่ 4 ครุภัณฑจัดหาป 2565 ขอ 4.10 จัดหาตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ 

พรอมงานติดตั้ง และอุปกรณ วงเงิน 1,151,475 บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม (เอกสารแนบ 1) 

 2. ขอมูล 

 2.1  ตูสาขาโทรศัพทของสหกรณเปนแบบอนาล็อก ใชงานมาตั้งแตป 2555  การทํางานผิดปกติตอง  

รีสตารทบอยครั้ง ระบบเสียงตอบรับชํารุด การจัดซอมไมไดผลดี และไมสามารถรองรับกับระบบสื่อสารของ 

กฟภ. ที่เปนแบบดิจิทัลไดอยางสมบูรณ 

 2.2  รายละเอียดการใชงานปจจุบันของระบบโทรศัพทของ สอ.กฟภ. ประกอบดวย 

      2.2.1 เครื่องโทรศัพท 

  1) โทรศพัทสายตรง (NT) ของผูจัดการ   จํานวน  1 หมายเลข 

  2) โทรศพัทสายนอก (NT) ผานตูสาขา   จํานวน  8 หมายเลข 

  3) โทรศพัทสายภายในของ กฟภ. (เลข 4 ตัว) ผานตูสาขา จํานวน 12 หมายเลข 

      2.2.2 เครื่องโทรสาร 

  1) โทรศพัทสายตรง (NT)     จํานวน  1 หมายเลข 

  2) โทรศพัทสายภายใน กฟภ. (เลข 4 ตัว)   จํานวน  1 หมายเลข 

 2.3  ฝายจัดการไดศึกษาแนวทางในการปรับปรุงระบบโทรศัพทของ สอ.กฟภ. รวมกับผูแทนฝาย

สื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. แลว สามารถดําเนินการไดใน 3 แนวทาง ดังนี้ 

      2.3.1 เปลี่ยนตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติเปนรุนใหมแบบดิจิทัล ทดแทนตูสาขาเดิม แนวทางนี้จะมี

คาใชจายจัดซื้อตูสาขาซึ่งเปนราคาที่คอนขางสูง และเปนคาบริการรายเดือนสำหรับหมายเลขภายนอกของ NT 

เชนเดมิ 

      2.3.2 เปลี่ยนไปใชระบบ Cloud PBX ซึ่งมีผู ใชบริการหลายรายรวมถึงบริษัทโทรคมนาคม

แหงชาติ จํากัด (มหาชน) แนวทางนี้จะเสียคาบริการรายเดือนตามจํานวนหมายเลขภายใน และหมายเลข

ภายนอกและคาใชโทรศพัทติดตอหมายเลขภายนอก 

      2.3.3 เปลี่ยนไปใชโทรศัพทสายภายในของ กฟภ. (เลข 4 ตัว) ทดแทนโทรศัพทภายในและ 

โทรศัพทภายนอก NT เดิม แนวทางนี้หาก กฟภ. ใหความอนุเคราะห สมาชิกที่ติดตอมายังสหกรณโดยใช

ระบบภายในของ กฟภ. จะไมมีคาใชจายสําหรับการใชโทรศัพทติดตอหมายเลขภายนอก อาจเสียคาใชจาย

ตามที่ กฟภ. เรียกเก็บแตจะตํากวาหมายเลขภายนอก NT เดิม 

 ทั้งนี้ ท้ัง 3 แนวทางขางตน สหกรณตองจัดหาเครื่องโทรศัพท IP Phone เพิ่มเติมและควรปรับปรุง

ระบบสายสัญญาณสําหรบัระบบโทรศัพทแยกจากระบบคอมพิวเตอร 
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 2.4  ฝายจัดการไดเปรียบเทียบขอมูลและนําเสนอการปรับปรุงระบบโทรศัพทของสหกรณ  แนวทาง

ที่ 3  ตามขอ 2.3.3 จะมีคาใชจายตําท่ีสุดและใหความสะดวกกับสมาชิกในการติดตอมายังสหกรณ โดยใช

ระบบโทรศัพท ภายในของ กฟภ. มากที่สุด นอกจากนี้สหกรณยังสามารถจัดหาเครื่องบันทึกเสียงสนทนามาใช

งานเพ่ิมเติม เพื่อบันทึกการสนทนาระหวางเจาหนาที่กับสมาชิก เปนเครื่องมือชวยพัฒนาการใหบริการของ

เจาหนาที่ และใชบันทึกกรณสีมาชิกมีขอรองเรยีน หรือขอเสนอแนะใหไดรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 

 2.5  ผูแทนฝายสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ไดใหความอนุเคราะหจัดทําคุณลักษณะเฉพาะ

ดานเทคนิค และขอกําหนดเฉพาะงานสําหรับการปรับปรุงระบบโทรศัพทภายในของสหกรณ โดยมี

รายละเอียดคาใชจาย จากการสอบราคาทองตลาด 3 ราย กรณีจัดซื้อเครื่องโทรศัพท IP Phone พรอมติดตั้ง 

จํานวน 41 เครื่อง เปนเงิน 636,650.00 – 738,835.00 บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม (เอกสารแนบ 2) 

 3. ขอพิจารณา 

 คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาในการประชุมครั้ งที่  3/2565 เม่ือวันที่  12 พฤษภาคม 2565         

เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบโทรศัพทของสหกรณแลว เห็นชอบการปรับปรุงระบบโทรศัพท

ของสหกรณ โดยเปลี่ยนไปใชโทรศัพทสายภายในของ กฟภ. (เลข 4 ตัว) ทดแทนโทรศัพทภายในและโทรศพัท

ภายนอกเดิมของสหกรณตามขอ 2.3.3  เนื่องจากเปนแนวทางท่ีมีคาใชจายในการจัดหาตํากวาการเปลี่ยน

ตูสาขาอัตโนมัติเครื่องใหม ตามขอ 2.3.1 มีคาใชจายรายเดือนถูกกวาการใชระบบ Cloud PBX ตามขอ 2.3.2 

และอํานวยความสะดวกให สมาชิกที่ยังเปนพนักงาน กฟภ.ไดดี 

 คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา พิจารณาเพ่ิมเติมแลวเห็นวาการบันทึกเสียงการสนทนาตามที่ฝาย

จัดการเสนอจะเปนเครื่องในการปองปราม และชวยยกระดับกรใหบริการของเจาหนาที่ทางโทรศัพทไดอยางมี

ประสิทธาภาพ เมื่อพิจารณาจากขอดี ขอเสีย ระบบบันทึกเสียงแบบรวม (system) และโทรศัพทแบบ

บันทึกเสียง (individual) แลวเห็นวาควรจัดหาเปนระบบบันทึกเสียงแบบรวม (system) แมวาจะมีคาใชจายที่

สูงกวา สำหรับการเดินสายสัญญาณ เห็นควรวางแผนกำหนดจุดติดตั้งเพ่ิมเติมใหครบ 48 จุด ในคราวเดียวกัน 

เนื่องจากการดำเนินการเพิ่มเติมภายหลังตองเปดฝาเพดานที่ซึ่งยุงยาก และมีคาใชจายตอจุดสูงข้ึน 

 ทั้งนี้ไดมอบหมายใหฝายจัดการพิจารณานำราคาของผูเสนอราคาทั้งสามรายมาเฉลี่ยจัดทำเปนราคา

กลาง ในวงเงิน  721,180.00 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

 พิจารณาจากรายละเอียดท้ังหมดแลว คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา เห็นควรขออนุมัติปรับปรุง

ระบบโทรศัพทสหกรณ โดยเปลี่ยนไปใชโทรศัพทสายภายใน กฟภ. (เลข 4 ตัว) พรอมระบบบันทึกเสียงแบบ

รวมตามคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิคและขอกำหนดเฉพาะงานตามแนบในวงเงิน  721,180.00 บาท       

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  โดยเบิกจายจากงบประมาณการจัดหาตูโทรศัพทสาขาอัตโนมัติเดิมที่ไดรับอนุมัติงบไว 

เปนเงนิ  1,151,475.00 บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงระบบโทรศพัทภายในของสหกรณในวงเงิน 721,180 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  

ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  5.1 ผลดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห

สถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน เมษายน 2565 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรปุสาระสำคัญดังนี้ 
 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,798    คน     สมทบ      1,874    คน รวม 35,672 คน 
 

สินทรัพยรวม                                        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (เม.ย.65) 

กำไรสะสม (ม.ค.-เม.ย.65) 

 

60,857.128   

101.490 

2,250.000 

34,747.379 

23,352.411 

28,129.428 

6,730.000 

23,229.673 

2,164.068 

207.641 

95.179 

112.462 

468.148 

 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

   ทั้งนี้ กำไรประจำเดือนมีนาคมโดยรวมแลวต่ำกวาประมาณการ จำนวน 16.120 ลานบาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. งวดเดือน เมษายน 2565 

โดยเอกสาร 

 

เรื่องที่  5.2 ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 

เลขานุการ ตามที่ฝายจัดการ ไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จาย ระหวางป 2565      

ในเดือน เมษายน 2565 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 101.490 ลานบาท และมีตนทุนเงินทุนประจำเดือน 

เมษายน 2565 ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ) 

 1. ตนทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.00 เปนผลใหมีตนทุนเงินทุนรอยละ 

3.8606 

2. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูตั๋ว P/N เปนผลใหมีตนทุน

เงินทุนรอยละ 2.7270 
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3. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานท้ังหมด (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผลใหมีตนทุน

เงินทุนรอยละ 1.5621 

คณะอนุกรรมการการลงทุน  พิจารณาแลวมีมติใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบขอมูลประมาณการกระแสเงนิสด ของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน ประจำเดือน  

  เมษายน 2565 โดยเอกสาร 
 

เรื่องที่  5.3 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ.ไดจัดจางริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 2 บริษัท เพื่อจัดการ

กองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ. ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 ดังนี้ 
 
ลำดับ บลจ. โอนเงินให 

บลจ.จัดการ 

มูลคาสนิทรัพย 

ณ วันเริ่มตน 

(ลานบาท) 

มูลคาสนิทัพย 
ณ วันท่ี 30 เม.ย.2565 

(ลานบาท) 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดำเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท) 
1 ยู โอ บี (ประเทศ

ไทย) กองท่ี 1 (EQ) 

03 ก.พ. 63 500.000 502.438 2.438 

2 วรรณ กองที่ 2 

(PV580) 

13 ก.พ. 63 500.000 505.449 5.449 

3 ยู โอ บี (ประเทศ

ไทย) กองท่ี 3 

(EQ2) 

06 ม.ค. 64 500.000 519,306 19.306 

4 วรรณ กองที่ 4 

(PV0592) 

06 ม.ค. 64 500.000 504.714 4.714 

รวมทื้ง 4 กอง 2,000.000 2,031.907 31.907 

 

รายละเอียดการนำผลประโยชนออกจากกองทุนสวนบุคคล 
 

 ว.ด.ป. กองท่ี 1 EQ กองท่ี 2 PV0580 กองท่ี 3 EQ2 กองท่ี 4 PV0592 รวมทั้งสิ้น 

 ป 2564 (6 ครั้ง) 60.000 40.000 30.000 30.000 160.000 

1 03 ก.พ. 2565  25.000   25.000 

2 14 ก.พ. 2565 20.000    20.000 

รวมทั้งสิ้น 80.000 65.000 30.000 30.000 205.000 

 

รายละเอียดผลการดำเนินการ รายงวดตามเอกสารแนบ 
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 ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจดังนี้ 

 ตลาดสินทรัพยเสี่ยงจะยังเผชิญกับปจจัยความไมแนนอนที่อยูในระดับสูง ซึ่งเปนผลกระทบจาก

สงครามรัสเซีย-ยูเครน และการแพรระบาดของ cowlD-19 ในประเทศจีนที่ยืดเยื้อกวาที่คาด อีกทั้งการดำเนิน

นโยบายการเงินแบบแข็งกราวของ FED ยังคงกดดันภาวะตลาดการเงินโลก ซึ่งคาดการณวาอัตราดอกเบี้ย

สหกรณฯ มีโอกาสปรับขึ้นดวยอัตราเรงกวาปกติในการประขุมเดือน พ.ค. ควบคูกับการเริ่มลดขนาดงบดุล 

และอาจเรงปรับขึ้นดอกเบ้ียอีกในการประชุม 2 ครั้งถัดไป เพ่ือสกัดเงินเฟอที่ทำสถิติสูงสุดใหมตอเนื่องในรอบ

กวา 40 ป จนอาจนำไปสูการถดถอยทางเศรษฐกิจในระยะขางหนา อยางไรก็ตามรายงานภาวะเศรษฐกิจสหก

รัฐฯ บงชี้วาอุปสงคภายในประเทศยังเติบโตตอเนื่อง ตลาดแรงงงานมีความแข็งแกรง การกลับทิศของสวนตาง

ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ  (Inverted yield curve) ระหวางอายุ 10 ป และ 2 ป ที่กลับมาเปนบวก 

ประเมินวาโอกาสเกิดภาวะถอดถอยมีคอนขางจำกัดภายในปนี้ และหากอัตราเงินเฟอสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลง

ในไตรมาสที่ 2 ไดตามที่คาดไว  นักลงทุนทั่วโลกนาจะตอบรับในเชิงบวกและอาจมองวาเปนจุดวกกลับของ

ตลาดสินทรัพยรอบใหม บลจ.มองวาเศรษฐกิจโลกจะยังไมถดถอยในปนี้จากความตองการซื้อโดยเฉพาะในภาพ

บริการยังคงแข็งแกรง เพียงแตวาเงินเฟอที่เรงตัวสูงขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยไทยยังคงนาจับตาอยาง

ใกลชิดวาธนาคารกลางตาง ๆ รวมถึง กนง. จะรับมือไดดีในแงไหนจากการใชนโยบายกรเงินที่เขมงวดขึ้นเพ่ือ

สกัดก้ันเงินเฟอ  ในขณะเดียวกันตองปองกันไมใหเศรษฐกิจถดถอ  ทั้งนี้ความกังวลวา FED จะไมสามารถ

ควบคุมเงินเฟอไดและตองปรับดอกเบี้ยใหมากข้ึนในการประชุมครั้งท่ีเหลือของป ยังคงเปนสิ่งที่ตลาดยังให

ความสำคัญในสวนตลาดหุนไทย แมวาภาวะเงินเฟอจากราคาพลังงานและตนทุนการผลิตอาหารท่ีปรับตัว

สูงข้ึนเริ่มสงผลกระทบตอกำไรภาคธุรกิจและกำลังซื้อของภาคครัวเรือน แตแนวโนมการฟนตัวตามการผอน

คลายขอจำกัดเรื่องการเดินทางเขาประเทศและการเปดเศรษฐกิจ รวมถึงยังมีมาตรการสนับสนุนคาครองชีพ

จากภาครัฐจะยังเปนปจจัยหนุนการเคลื่อนไหวของดัชนีอยู และมูลคาหุนไทยไมแพงมากเมื่อเทียบกับตลาด

หลัก เชน สหรัฐฯ  อินเดีย  ในสวนตราสารหนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรท่ัวโลกยังคงปรับตัวเพ่ิมขึ้นสะทอน

มุมมองการเรงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED แตมองวาที่ระดับปจจุบันสะทอนมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยที่

เปนไปไดตลอดท้ังปแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. โดยเอกสาร 

 

เรื่องที่  5.4 รายงานจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งท่ี 1/2565 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งท่ี 3/2565 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 

พิจารณาอนุมัติใหฝายจัดการจองซื้อในหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. สหกรณ และประกาศ คพช.  มีรายละเอียด

ตอไปน้ี 
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จํานวน ด.บ. จํานวน ด.บ.

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

1 3/2565 บมจ.บริหารสนิทรัพย 

กรุงเทพพาณิชย ครั้งท่ี 

1/2565 ชุดท่ี 3

A-/S  by 

Tris

7 27 เม.ย. 65 27 เม.ย. 72 300.00 ไมตํ่ากวา 

3.85

300.00    3.92

2 3/2565 บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) 

ครั้งท่ี 1/2565 ชุดท่ี 3

A+/S  by 

Tris

12 5 พ.ค. 65 5 พ.ค. 77 500.00 ไมตํ่ากวา 

4.40

500.00    4.63

3 3/2565 บมจ.ช.การชาง คร้ังท่ี 

1/2565 ชุดท่ี 4

A-/S  by 

Tris

10 6 พ.ค. 65 6 พ.ค. 75 500.00 ไมตํ่ากวา 

4.10

460.00    4.31

4 3/2565 บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส 

ครั้งท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2

A/N  by 

Tris

5 6 พ.ค. 65 6 พ.ค. 70 200.00 ไมตํ่ากวา 

3.35

180.00    3.65

5 3/2565 บมจ.บี.กริม เพาเวอร คร้ังท่ี

 1/2565 ชุดท่ี 4

A-/S by 

Tris

7 11 พ.ค. 65 11 พ.ค. 72 500.00 ไมตํ่ากวา 

4.00

495.00    4.15

6 3/2565 บมจ.ไออารพีซี ครั้งท่ี 

1/2565

A-/S by 

Fitch

7 20 พ.ค. 65 20 พ.ค. 72 200.00 ไมตํ่ากวา 

3.75

65.00      4.17

อนุมัติ ไดรับจัดสรร
ในการ

ประชุมครั้งท่ี
ลําดับ รายละเอียด อายุ (ป) เริ่มตน ครบกําหนดRating

ระยะเวลา

 

ทั้งนี้ในป 2565 แผนการลงทุนประจำป  9,000.00 ลานบาท    แบงเปน 

1. ลงทุนกองทุนสวนบุคคล     2,000.00 ลานบาท 

2. ลงทุนในหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. สหกรณ และประกาศ คพช. 7,000.00 ลานบาท 

 ปจจุบัน สอ.กฟภ. พิจารณาลงทุนในหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. สหกรณ และประกาศ คพช. และไดรับ

การจัดสรรแลวทั้งสิ้น 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทนุ ครั้งท่ี 1/2565  

โดยเอกสาร 
 
เรื่องที่  5.5 รายงานการนำเงินไปฝากท่ีชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

เลขานุการ ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 27 เมษายน         

พ.ศ. 2565  มีมติเห็นชอบใหลงทุนกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ประเภทเงินฝาก

ประจำ 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.30 ตอป ฉบับละ 50,000,000.00 บาท (หาสิบลานบาทถวน) 

จำนวน 10 ฉบับรวมเปนเงินท้ังสิ้น 500,000,000.00 บาท (หารอยลานบาทถวน) ขณะน้ี สหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดฝากเงินกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด เรียบรอย

แลว ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  ใบรับเงินฝากประจำเลขที่ 000923/2565 - เลขที่ 000932/2565  

ฉบับละ 50,000,000.00 บาท (หาสิบลานบาทถวน) เปนเงิน 500,000,000.00 บาท (หารอยลานบาทถวน) 

ไดรบัดอกเบี้ยทุกเดอืน ซึ่งเงินฝากประจำครบกำหนดในวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2570 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการนำเงินไปฝากที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด  

โดยเอกสาร 
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เรื่องที่  5.6 รายงานขอมูลสมาชิก สอ.กฟภ.ประจำเดือน เมษายน 2565 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 06/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เงินกู  ไดกำหนดอำนาจหนาที่ ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอ

การขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ น้ัน 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน เมษายน 2565 ดังนี้ 
 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,729 1,873 35,628 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 89 2 91 

                   รวมสมาชิก 33,844 1,875 35,719 

หัก สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 31  1 32 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 7 - 7 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก 3 - 3 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 5 - 5 

รวม 46 1 47 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,798 1,874 35,672 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติสมาชิกลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือนเมษายน 

2565 โดยเอกสาร 
 

เรื่องที่  5.7 รายงานอนมุัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  ประจำเดือน มีนาคม 2565 และเดือนเมษายน 2565 

เลขานุการ ตามคำสั่งท่ี สอ.กฟภ. 08/2564 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  และ คำสั่ง ท่ี สอ.กฟภ. 

19/2560  สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจ อนุมัติเงินกูทุกประเภท ที่ไมมี

สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ ตามกรอบวงเงินกำหนด  

และ ใหฝายจัดการมีอำนาจในการอนุมัติเงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 

  ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ฉุกเฉิน เดือนมีนาคม 2565  ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,580 ราย  เปนจำนวนเงิน 867,378,000 บาท (แปด

รอยหกสิบเจ็ดลานสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการ

และคณะอนุกรรมการ

เงินกู 

 

เงินกูสามัญทั่วไป 295 479,750,000 

เงินกูสามัญเพื่อผูประสบภัย   

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 3 492,000 

เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิก 636 278,307,000 

เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 1 3,000,000 

เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 

(รายเดือน) 

146 12,722,000 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 41 37,531,000 

ฝายจัดการ 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 427 22,210,000 

เงินกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 161 33,366,000 

รวม 1,580 867,378,000 
 

เลขานุการ ตามคำสั่งท่ี สอ.กฟภ. 08/2564 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  และ คำสั่ง ท่ี สอ.กฟภ. 

19/2560  สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจ อนุมัติเงินกูทุกประเภท ที่ไมมี

สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ ตามกรอบวงเงินกำหนด  

และ ใหฝายจัดการมีอำนาจในการอนุมัติเงนิกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 

 ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ฉุกเฉิน เดือน

เมษายน 2565  ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,189 ราย  เปนจำนวนเงิน 823,906,000 บาท (แปดรอยยี่สิบสาม

ลานเกาแสนหกพันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 

อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการ

และคณะอนุกรรมการ

เงินกู 

 

เงินกูสามัญทั่วไป 454 661,747,000 

เงินกูสามัญเพื่อผูประสบภัย   

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 2 116,000 

เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิก 173 77,219,000 

เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 1 1,415,000 

เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 

(รายเดือน) 

12 16,023,000 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 22 17,391,000 

ฝายจัดการ 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 381 19,856,000 

เงินกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 144 30,139,000 

รวม 1,189 823,906,000 
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มติที่ประชุม รับทราบรายงานอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน 

  มีนาคม 2565 และเดือนเมษายน 2565 โดยเอกสาร 
 

เรื่องที่  5.8 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  ไดดำเนินการจัดทำ

แผนปฏิบัติงาน ประจำป 2565 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณฯ ใหมีทิศทางที่ชัดเจน 

สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได  อีกทั้ งเพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดกำหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณไว 5 ดาน ซึ่งมีแผนงานจำนวน 37 

โครงการ งบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2564  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565  

เปนจำนวนเงิน 11,100,000 บาท และคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 14/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการอำนวยการ โดยมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและรายงาน

ตามแผนปฎิบัติการประจำป  นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือทราบ (ตามขอ 8) น้ัน 

 ดังนั้น เพ่ือใหแผนปฏิบัติการประจำป 2565 บรรลุตามเปาหมายที่กำหนดและเปนไปตามคำสั่งที่    

สอ.กฟภ. 14/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565  ฝายจัดการจึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ

ประจำป 2565 (เดือนมกราคม – เมษายน) ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ทราบ ดังนี้ 

 1. ดำเนินการเรียบรอยแลว  - โครงการ 

 2. อยูระหวางดำเนินการ   18 โครงการ 

 (ตามรายละเอียดแนบ) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 โดยเอกสาร 

 

เรื่องที่  5.9 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือน เมษายน 2565 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-30 

เมษายน 2565 ดังนี้ 

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

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

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือน  

  เมษายน 2565 โดยเอกสาร 
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รายการ จํานวนราย จํานวนหุน (เพ่ิม/ลด) จํานวนเงิน (เพ่ิม/ลด)

เพ่ิมคาหุน 126 62,540 625,400.00

ลดคาหุน 83 (64,619) (646,190.00)

ปรับหุนรายเดือนประจําป 1 (389) (3,890.00)

ซื้อหุนพิเศษ (พนักงาน) 709 1,472,516 14,725,160.00

ซื้อหุนพิเศษ (เกษียณ) 332 1,798,611 17,986,110.00

ซื้อหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 2 200                    2,000.00

รวม 1,253 3,268,859            32,688,590.00       

ทุนเรือนหุนยกมา มีนาคม 2565 23,149,383,400.00

บวก ซื้อหุนพิเศษ 116,121,720.00

    - ซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 83,408,450.00

    - ซ้ือหุนพิเศษ 32,713,270.00

หัก  ถอนหุน (สมาชิกพนสภาพ) 35,831,750.00

    - เงินคาหุนจายคืน 21,070,430.53

    - เงินคาหุนชําระหน้ี 9,663,848.46

    - เงินคาหุนรอจายคืน 507,471.01

ทุนเรือนหุนท้ังส้ิน เมษายน 2565 23,229,673,370.00

เรื่องที่  5.10 รายงานการใชเงินงบประมาณ 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน  เมษายน  2565 ดังนี้ 

รายการ 

งบประมาณที่เสนอขอ

อนุมัติ 

จายจริง มกราคม-เมษายน 

2565 คงเหลือ 

หมวดที่ 1  คาตอบแทน 33,543,000.00 12,380,791.69 21,162,208.31 

หมวดที่ 2  คาใชสอย 41,765,000.00 23,848,151.01 17,916,848.99 

หมวดที่ 3  คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 11,100,000.00 391,199.75 10,708,800.25 

หมวดที่ 4  ครุภัณฑขออนุมัติป 2565 2,307,148.83 0.00 2,307,148.83 

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

รวม 89,715,148.83 36,620,142.45 53,095,006.38 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน  2565 โดยเอกสาร 
 
เรื่องที่  5.11 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2565 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือนเมษายน 2565 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยเอกสาร 
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เรื่องที่  5.12 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ 

  ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณะประโยชน  

ประจำเดือน เมษายน 2565 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคา

ทำศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงนิกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน 

เมษายน 2565 ดังนี้ 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชกิ 

- ทุพพลภาพ         2 ราย    เปนเงนิ       100,000.00  บาท 

- อุทกภัย          3 ราย    เปนเงนิ         12,000.00  บาท 

- อัคคภีัย          1 ราย    เปนเงนิ         20,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส         6 ราย    เปนเงนิ        (85,000.00)  บาท 

รวม                  12 ราย    เปนเงิน        47,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก            2 ราย  ไดรับเงินรายละ 50,000.00  บาท  เปนเงนิ         100,000.00 บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม         8 ราย  ไดรบัเงินรายละ     500.00  บาท เปนเงิน             4,000.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน        - ราย    เปนเงนิ                  - บาท 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้       เปนเงิน        231,201.70 บาท 

 

 5. ทุนสาธารณประโยชน 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน      - ราย    เปนเงิน                    - บาท 

สรุป การจายทุน ป 2565               สงเคราะห           ชวยเหลือ         รับขวัญทายาท       ทุนชวยเหลือผูค้ำ       ทุนสาธารณ 

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

มียอดยกมาตนป 2565              6,115,607.78       6,700,000.00      483,500.00         36,932,079.72       792,500.00 

บวก จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564      23,885,000.00       4,075,000.00      -   -  - 

หัก  จายเดือน ม.ค. - เม.ย. 2565  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              10,596,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก            1,950,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  25,000.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 2,681,722.02 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                            500.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน              19,404,607.78    8,825,000.00      458,500.00        34,250,357.70       792,500.00 
 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยเอกสาร 
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เรื่องที่  5.13 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2565 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 

30 เมษายน 2565  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ประเภท  จำนวน          จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 
        

         เงินกูสามัญ       

 - สามัญทั่วไป (สท.) 388  564,039,000.00 196,212,270.10 

 - สามัญเพ่ือการศึกษา (สศ.) 2  116,000.00 116,000.00 

 - สามัญเพ่ือผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

 - สามัญเพ่ือชวยเหลือโควิด (สว.) 284  125,449,000.00 123,664,617.44 

         เงินกูพเิศษ       

 - พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.) 2  2,015,000.00 2,015,000.00 

 - พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) -  - - 

 - พิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 34  33,635,000.00 14,959,743.36 

   (พด.,พท.)      

 - พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.) -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.) 227  50,605,000.00 39,258,189.97 

         เงินกูฉุกเฉิน   393  20,616,000.00 17,034,377.11 

  รวมท้ังสิ้น 1,330   796,475,000.00 393,260,197.98 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิกประจำเดอืน เมษายน 2565 โดยเอกสาร 

 

เรื่องที่  5.14 รายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ที่ขาด 

  จากสมาชิกภาพและมีภาระหนี้สิน 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานลูกหนี้สมาชิกปกติท่ีเรียกเก็บเงินงวดรายเดือนไมได (ทั้งหมดหรือ

บางสวน) และลูกหนี้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพและมีภาระหนี้สินคางชำระ ประจำเดือน เมษายน 2565 

(เอกสารแนบ)  สรุปไดดังนี้ 
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ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหน้ีที่เกิดข้ึน รับชำระหนี ้ คงเหลือลกูหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ 

สมาชิกปกติเรียกเก็บ 
31 1,421,180.18 8 345,773.93 9 214,711.71 30 1,552,242.40 

เงินกูรายเดือนไมได 

ลูกหน้ีพนสภาพ 

3 1,407,691.68 - - - - 3 1,407,691.68 ออกจากงานประจำ โดย 

กฟภ. 

ลูกหน้ีพนสภาพ 
16 17,861,928.54 - - 6 

5,954,505.22 

(บางสวน(1)) 
11 11,907,423.32 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 15 20,346,477.74 3 4,613,604.99 - - 18 24,960,082.73 

ลูกหน้ีพนสภาพ 
8 8,973,335.17 - - - - 8 8,973,335.17 

ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด 

ลูกหน้ีพนสภาพ 
1 101,399.69 2 2,788,332.42 2 2,788,332.42 1 101,399.69 

(เสียชีวิต) 

รวม 74 50,112,013.00 13 7,747,711.34 16 8,957,549.35 71 48,902,174.99 

 

     หมายเหตุ สำหรับลูกหนี้เกษียณอายุ ใชหุนคำ้ประกนั ไมไดสรุปขอมูลนำเสนอ เนื่องจากเปนกลุมที่มีความเสี่ยงต่ำ 
 
อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรพัยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 30 เมษายน 2565 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.08  % 

      อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.19  % 

      อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.21  % 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ที่ขาดจาก 

  สมาชิกภาพและมีภาระหน้ีสินโดยเอกสาร 

 

เรื่องที่  5.15 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือน 

เมษายน 2565 สรุปไดดังนี้ 
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ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกดิขึ้น คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน กองทุน ฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 1,401,365.28 - - -                 -   2 1,401,365.28 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
4 2,352,561.26 - - 1 

     1,857.96 

(บางสวน(1))  
4   2,350,703.30  

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

-                 -   2 2,571,6592.30 -                 -   2 2,571,6592.30 ถูกพทิักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 14 20,270,714.94 3 4,613,604.99 -                 -   17 24,884,319.93 

รวม 20 24,024,641.48 5 7,185,264.29 1     1,857.96  25 31,208,047.81 
 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ  เม.ย. 2565 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2565  เปนเงนิ   36,932,079.72 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2564     เปนเงิน                           -     บาท    

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงนิ                 2,681,722.02  บาท 

คงเหลือเงินกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   เปนเงิน    34,250,357.70 บาท 

รายการ 2561 2562 2563 2564 คาดการณ 2565 

ยอดใชกองทุนในรอบป 19,520,006.84 17,295,425.50 13,335,655.45 10,026,388.24 20,000,000.00 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน ประจำเดือน 

  เมษายน 2565 โดยเอกสาร 

 

เรื่องที่  5.16 สำนักงานบังคับคดีขอใหนำสงโฉนดท่ีดินและหนังสือสัญญาจำนอง 

เลขานุการ ตามที่ เจาพนักงานบังคับคดี ไดยึดอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ นาง ส. เลขสมาชิก

................ และไดนำมาจดทะเบียนจำนองเปนหลักประกันการกูเงนิกับ สอ.กฟภ. ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. ที่ดินโฉนดเลขที่ ....................เลขท่ีดิน............หนาสำรวจ.............ตำบล............อำเภอ............ ……

จังหวัด.................  พรอมสิ่งปลูกสราง เลขที่ (1) ไมปรากฏเลขทะเบียน, (2) ไมมีสิ่งปลูกสราง มีชื่อ นาง ส. 

เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งเจาพนักงานฯ ไดยึดไว ตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดเวียงสระ  คดีหมายเลขแดงท่ี 

ผบ.E1170/2564  ระหวาง นาง ณ. โจทก นาย ส. ที่ 1 กับ นาง ส. ที่ 2 จำเลย (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

 โดย ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 นาง ส. มียอดเงินตนคงเหลือตามสัญญาเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ  

สัญญาเลขที่ พล...............จำนวน 314,258.12 บาท  (สามแสนหน่ึงหม่ืนสี่พันสองรอยหาสิบแปดบาทสิบสอง

สตางค) 
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 2. เจาพนักงานฯ ไดมีหนังสือแจงให สอ.กฟภ. นำสงตนฉบับโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาจำนอง

อสังหาริมทรัพย ตามขอ 1. พรอมท้ังให สอ.กฟภ. แจงความประสงควาตองการใหขายทอดตลาดทรัพยสิน

ดังกลาวดวยวิธีการใด 

 ดังนั้น ฝายจัดการพิจารณาแลว เห็นควรใหเจาพนักงานฯ ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิน         

ขางตน ดวยการขายโดยการจำนองติดไป เนื่องจาก สอ.กฟภ. ยังสามารถเรียกเก็บเงินกูประจำเดือนจาก          

นาง ส. ไดตามปกติ ท้ังน้ีในเบื้องตนฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ไดประสานไปยังสำนักงานบังคับคดี  และ

สมาชิกรายดังกลาวขางตนแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบสำนักงานบังคับคดีขอใหนำสงโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาจำนอง  

  ของ นาง ส.  โดยเอกสาร 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

เรื่องที่  6.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

ฝายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 

  1. ครั้งที่ 5 (พิเศษ) ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00 น. 

  2. ครั้งที่ 6 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00 น. 

ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 17.10 น. 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 
 
     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายรณภา  ทองโปรง) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

 

 

 

 


