
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 

ครั้งท่ี 9/2565 วันพุธที่ 24  สิงหาคม 2565   

ณ หองประชุม ชั้น 2  อาคาร 3 เวลา 09.00 น. 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

3. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

4. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการ 

5. นายพีระพล  ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 

6. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

7. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช  กรรมการดำเนนิการ 

8. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

กรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

2. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

3. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

4. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

5. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

6. นายสุชาติ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 
 

กรรมการที่ไมเขารวมประชุม 

1. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นายชัชวาล  เงินนาค   ผูสอบบัญชี บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด 

(เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1) 

 5. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบกิจการ  (เขารวมประชุมผานสื่อ 

อิเล็กทรอนิกสเฉพาะวาระที่ 3.2, 3.3) 



 

เปดประชุมเวลา 09.00 น.  

 

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

ประธาน  ตามที่ไดไปประชุมชมรมสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจแทนคุณสุพจนที่ติดภารกิจ ที่มีประเด็นที่

ประชุมหารือ คือ เนื่องจากสถานภาพของชมรมฯ ยังไมเปนนิติบุคคล เวลาเสนอเรื่องไปที่ คพช. เชน เสนอเรื่อง

การลงทุนในหุนสามัญธนาคาร 8 แหง จึงไมไดรับการพิจารณาเนื่องจากถือวาไมใชนิติบุคคลที่เปนตัวแทนสหกรณ 

ในขณะที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยเสนอขอลงทุนในหุนสามัญ Set100 ไดรับการพิจารณา ไมเห็นชอบ 

  ทั้งนี้แนวคิดตาง ๆ ที่ทางชมรมสหกรณรัฐวิสาหกิจนำเสนอ คอนขางที่จะมีเหตุมีผลมากกวาทาง

เรื่องที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยเสนอ  ทางชมรมเองเลยมีความประสงคที่จะจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณออมทรัพย

รัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทยขึ ้นมา โดยไดเรงเตรียมการดานตาง ๆ เรียบรอยแลว และจะมีการประชุม final 

ประมาณเดือน พ.ย. 2565  ในการนี้ทางประธานชมรมฯ คือ คุณ……… ขอให สอ.กฟภ. เขารวมเปนคณะกอตั้ง

ชุมนุม ซึ่งจะตองมีสหกรณเขารวมไมนอยกวา 5 สหกรณ 

  ประเด็น คอื การที่จะเขาไปรวมกอตั้งจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของสอ.กฟภ. 

โดยตองเปดประชุมใหญวิสามัญเพ่ือขอมติที่จะรวมเปนคณะผูกอตั้งชุมนุมสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

เรื่องที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 

  ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  

  ครั้งที่ 8/2565 (พิเศษ) วันที่ 11 สิงหาคม 2565   
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณาและรับรอง  
 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  

ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  

และ ครั้งที่ 8/2565 (พิเศษ) วันที่ 11 สิงหาคม 2565  เฉพาะวาระที่ 2.6 พิจารณาการขอแกไข

แผนฟนฟูการบินไทยของผูบริหารแผนฯ สำหรับวาระอื่น ๆ ใหนำมาพิจารณารับรองในการ

ประชุมครั้งตอไป   

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 3     รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกิจการ 

เรื่องที่ 3.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จำกัด บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด 

ผูตรวจสอบบัญชี ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 อนุมัติใหจางบริษัท

สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดย นายวิโรจน นริศวรานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3748 เปนผูสอบ

บัญชีของ สอ.กฟภ. สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น 

  คณะผูสอบบัญชีไดเขาทำการตรวจสอบระหวางป ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565  

โดยทำการตรวจขอมูล ( 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.2565) เรียบรอยแลว และขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี

ระหวางป และบทวิเคราะหงบการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565  ของ สอ.กฟภ.  
 

    จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด ของบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด 

 

เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงาน 

การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือน สิงหาคม 2565   

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ไดมีเลือกตั้งให

นายวัฒนา สุขทอง และ นางจินตนา นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาค จำกัด ประจำป 2565-2566 นั้น 

 คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณประจำเดือนสิงหาคม 2565 ระหวางวันที่ 8, 

11,12 สิงหาคม 2565 แลว จึงขอสรุปผลการตรวจสอบกิจการ ดังตอไปนี้ 
 
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

  1.1 เพื่อใหทราบวาสหกรณมีการบันทึกบัญชีเรียบรอยเปนปจจุบัน และเอกสารหลักฐานประกอบการ

บันทึกบัญชีครบถวน และมีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ไวในที่ปลอดภัย   

  1.2 เพื่อใหทราบวาสหกรณมีแผนบริหารการลงทุนเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ และมีแผนจัดการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ    

 2.1 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 

2565 รายงานทางการเงิน(งบทดลอง) และรายงานการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ 31 

กรกฎาคม 2565   

 

 



 

 2.2 ตรวจสอบรายงานการลงทุนของสหกรณ และรายการคำนวณรายไดดอกเบี้ยรับจากการลงทุน 

รายงานการขอกูสินเชื่อระยะสั้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

3. ผลการตรวจสอบ  

3.1 ดานการบัญชี จากการสุมตรวจเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายการรับ-จายเงินและรายการโอน

บัญชี มีความเพียงพอใชเปนหลักฐานทางบัญชีได รายจายมีการอนุมัติโดยผูมีอำนาจตามระบบการควบคุมภายใน 

และระเบียบสหกรณ  

3.2 มีการจัดสงรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินตอนายทะเบียนสหกรณเปนปจจุบันทุกเดือน  

3.3 ดานการจัดซื้อจัดจาง มีการดำเนินการทำสัญญาซื้อขาย ตามรายการท่ีขออนุมัติงบประมาณประจำป 

2565 และอยูระหวางการดำเนินการตรวจรับมอบงาน  

3.4 มีการบันทึกบัญชีปรับมูลคาเงินลงทุน-หุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ระหวางเดือนจำนวน 

11,750,000 บาท ตามวิธีปฏิบัติทางบัญชี ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  

3.5 มีการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ และตั้งคาเผื่อลูกหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานการบัญชีที่นายทะเบียน

สหกรณกำหนด โดยแบงประเภทตามลูกหนี้ ณ 31 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
 

ลำดับ ประเภทลูกหนี้ จำนวนราย เงินตนตั้งคาเผื่อหนี้สูญ 

1 ลูกหนี้- ขาดสมาชิกภาพ 34 11,883,318.08 

2 ลูกหนี้- ตามคำพิพากษา 7 4,443,158.07 

3 ลูกหนี้- ระหวางดำเนินคดี 21 15,958,043.74 

4 ลูกหนี้ -ปกติคางนาน 50 2,932,153.99 
 
 3.6  สหกรณมีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไวอยางปลอดภัยตามควร แตเนื่องจากมีพ้ืนที่จำกัดทำใหการ

จัดเก็บและสืบคนไมสะดวก   

3.7  ดานการลงทุน ระหวางเดือนกรกฎาคม 2565 สหกรณไดนำเงินไปลงทุนซื้อหุนกูบริษัท ดีแทค ไตร

เน็ต จำกัด ครั้งที่1/2565 ชุดที่ 2 ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน อันดับความนาเชื ่อถือ (Rating) AA 

จำนวนเง ิน 200 ลานบาท อายุ 3 ป  อัตราดอกเบี ้ย 3.50 ตอป โดยมีเงื ่อนไขตามที ่กฎหมายกำหนด           

ระหวางป 2565 สหกรณไดนำเงินไปลงทุนจำนวนรวม 4,900 ลานบาท จากวงเงินที่ไดรับอนุมัติ ใหลงทุนตาม 

พรบ.สหกรณและประกาศ คพช. 7,000 ลานบาท คงเหลือวงเงินลงทุน 2,100 ลานบาท ทั้งนี้ มีหุนกูที ่จะครบ

กำหนดในป 2565 อีกจำนวน 390 ลานบาท 

 3.8 การทดสอบการคำนวณรายไดดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจากเงินลงทุน สหกรณมีการบันทึกรับรู

รายไดดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจากการลงทุนตามเกณฑคงคาง ณ 31 กรกฎาคม 2565 มีรายไดดอกเบี้ยรับ

และผลตอบแทนจากการลงทนุ ดังนี้  

 

 



ประเภทเงินลงทุน รายไดดอกเบี้ยรับ 

เงินฝากประจำ-สหกรณอื่น 30,746,575.25 

หุนกู 647,902,093.26 

กองทุนรวมสวนบุคคล กอง 1-3 65,000,000.00 

รวม 743,648,668.51 

 

3.9 ดานการขอสินเชื่อระยะสั้น ณ 31 กรกฎาคม 2565 สหกรณมีวงเงินกูระยะสั้น (P/N) กับสถาบัน

การเงินรวม 12,491 ลานบาท วงเงินที่เบิกใชไดจริง 12,476 ลานบาท เบิกใชแลว 10,540 ลานบาท อัตรา

ดอกเบี้ย 1.15-2.00% ตอป คงเหลือวงเงินที่สามารถเบิกใชไดอีก 1,796 ลานบาท ทั้งนี้ สหกรณไดรับอนุมัติ

วงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2565 จากนายทะเบียนสหกรณวงเงิน 15,000 ลานบาท โดย สหกรณนำ

หลักทรัพยไปวางเปนหลักประกันการขอสินเชื่อจำนวน 14,774 ลานบาท  
 
ขอสังเกตและเสนอแนะ 

1. การจัดทำเอกสารสัญญาจัดซื้อจัดจาง มีการลงลายมือชื่อคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจางในเอกสาร

การอนุมัติไมครบถวน เพ่ือความสมบูรณและถูกตอง เห็นควรใหมีประธานและอนุกรรมการ รวมกัน 

2 ทานรวมลงนาม 

2. เอกสารประกอบการจายเงินบางรายการมีความผิดพลาดเล็กนอย ซึ่งไดแจงใหทางเจาหนาที ่ที่

เก่ียวของดำเนินการแกไขแลว  

3. สหกรณมีการกําหนดนโยบายดานการลงทุนภายใตขอกําหนดตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ทั้งนี้ 

ตามรางกฎกระทรวง(ฉบับประชาพิจารณ2562) จะกำหนดแนวทางการฝากและลงทุนของสหกรณ

ไวไมเกินกวา 80% ของทุนเรือนหุนและทุนสำรอง ซึ่งปจจุบัน สหกรณมีอัตราสวนการฝากและเงิน

ลงทุน 152.44%  สูงกวากรอบที่กฎกระทรวงจะกำหนดถึง 90.55% ซึ่งหากสหกรณมีการพิจารณา

นำเงินไปลงทุนเพิ่มเติมระหวางป 2565 สหกรณควรมีแผนหรือแนวทางดานการฝากและลงทุนให

สอดคลองกับกฎหมายตอไป  

4. สหกรณมีเงินกูสินเชื่อระยะสั้น (P/N) กับสถาบันการเงินคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 

10,540 ลานบาท ระหวางเดือนมีการกูเพิ่มจำนวน 11,221 ลานบาท และชำระคืน 11,886 ลาน

บาท มีขอสังเกตวา สหกรณยังมีสภาพคลองไมเพียงพอในการชำระหนี้เงินกูระยะสั้นไดตามกำหนด 

ยังมีการขอสินเชื่อตอเนื่อง โดยนำหุ นกูไปเปนหลักทรัพยค้ำประกัน ซึ่งสหกรณควรเพิ่มความ

ระมัดระวังในการบริหารสภาพคลองของสหกรณ ใหสอดคลองกับสถาการณในปจจุบันและอาจ

พิจารณาหาแนวทางในการจัดหาเงินชำระหนี้ที่เกือบจะเต็มวงเงินกูยืมตามที่นายทะเบียนสหกรณ

อนุมตั ิเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองที่อาจเกิดข้ึนในปตอไป  

 



4. การติดตามและแกไขตามขอสังเกต 

โดยรวมสหกรณมีการแกไข และปรับปรุงขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานตามขอสังเกต และมีการ

ดำเนินการพิจารณาตามขอเสนอแนะ ไวแลวอยางเหมาะสมตามควร 
 

 ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบ ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการขางตน เปนไปตามอำนาจหนาที่

ตาม ที่กำหนดไวในขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 96 คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาดำเนินการไดตาม

ความเหมาะสม  

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ     
 
มติท่ีประชุม   รบัทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือน สิงหาคม 2565  โดยใหผูเกี่ยวของรับไปพิจารณา  

 

เรื่องที่ 3.3 แจงผลการตรวจสอบกรณีสมาชิกย่ืนอุทธรณ เนื่องจากถูกใหพนสภาพภาพ 

ผูตรวจสอบกิจการ  

 ตามที่ สอ.กฟภ. ไดแจงใหดำเนินการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย ขั้นตอนวิธีดำเนินการ

ถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ และการยื่นอุทธรณของสมาชิก กรณีคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ มีมติใหพนจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564 ขอ 11 จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

 1. น.ส. พ. สมาชิกเลขที่............. สังกัด กฟจ.............. ถูกใหพนจากสมาชิกภาพเนื่องจากขาดสงชำระหนี้

ติดตอกันเกินกวา 2 งวด จากการถูกอายัดเงนิเดือน ตั้งแตเดือน เมษายน 2563 

 2. น.ส. ธ. สมาชิกเลขที่............. สังกัด กฟฉ............... ถูกใหพนจากสมาชิกภาพเนื่องจากขาดสงชำระหนี้

ติดตอกันเกินกวา 2 งวด จากการถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด (ในฐานะผูค้ำประกัน) ตั้งแตเดือน เมษายน 2564 

 3. น.ส. ส. สมาชิกเลขที่............. สังกัด กอง................ ถูกใหพนจากสมาชิกภาพเนื่องจากขาดสงชำระหนี้

ติดตอกันเกินกวา 2 งวด จากการถูกอายัดเงนิเดือน ตั้งแตเดือน มกราคม 2563 

 4. นาย ย. สมาชิกเลขที่............. สังกัด กฟฟ.............. ถูกใหพนจากสมาชิกภาพเนื่องจากขาดสงชำระหนี้

ติดตอกันเกินกวา 2 งวด จากการถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด  ตั้งแตเดือน มกราคม 2565 

 5. นาย อ. สมาชิกเลขที่............. สังกัด กฟฟ............. ถูกใหพนจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดสงชำระหนี้

ติดตอกันเกินกวา 2 งวด จากการถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ตั้งแตเดือน มกราคม 2565 (ในฐานะผูค้ำประกัน) 

 จากผลการตรวจสอบขอเท็จจริงพบวาสมาชิกรายที่ 1 และรายที่ 2 ยื่นหนังสืออุทธรณเกินกวา 60 วัน 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด ทั้งนี้ สมาชิกที่ยื่นอุทธรณทั้ง 5 ราย มีประวัติการขาดสงชำระหนี้ติดตอ

เกินกวา 2 งวด จริง เนื่องจากถูกอายัดเงินเดือนและถูกศาลลมละลายสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ซึ่ง สอ.กฟภ. ได

ดำเนินการติดตามทวงถามตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระเบียบสหกรณกำหนดแลว จึงเปนเหตุใหพนจากสมาชิกภาพ

ตามขอบังคบัสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 41 (4) และ 43 

 

              



ทั้งนี้คณะผูตรวจสอบกิจการจะประสานชี้แจงใหผูย่ืนอุทธรณทราบตอไป 
 
 จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการตรวจสอบกรณีสมาชิกยื่นอุทธรณ เนื่องจากถูกใหพนสภาพ 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  สืบเนื่อง 

-     ไมมี    - 

 

ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องเพื่อพจิารณา 

เรื่องที่ 5.1 พิจารณาวิธีการจายเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห กรณี น.ส. ณ. 

เลขานุการ 

 1.เรื่องเดิม 

   ตามมติคณะอนุกรรมการเงินกูที่อางถึง ไดพิจารณาอนุมัติเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหเพื่อซื้อ

ที่ดินพรอมบานอยูอาศัย ใหแก น.ส.ณ. สมาชิกเลขที่...................... เปนเงนิจำนวน 2,883,000 บาท นั้น 

 2.ขอมูล 

    2.1 ตามขอบังคบั สอ.กฟภ. พ.ศ.2563 กำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการ“ขอ 78 (1) 

ดำเนินการในเรื่องการรับ และการออกจากสหกรณของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก

ปฏิบัติการตางๆ ตามกฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ” 

    2.2 ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 10/2565 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 แตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู โดย

กำหนดอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ “ขอ 2 กำหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และตรวจสอบบริหารควบคุมดูแล

การใหบริการเงินกู  การใชเงินกู หลักประกันเงินกู การชำระหนี้เงินกูของสมาชิก” 

    2.3 เนื่องจากโฉนดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่สมาชิกผูกู จะซื้อและนำมาเปนหลักประกันการกู เงิน

ดังกลาว เจาของเดิมมีภาระจำนองอยูกับธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ผูรับจำนอง 

ยอดเงินตนพรอมดอกเบี้ยคงเหลือ เปนเงินจำนวน 1,484,007.93 บาท (คำนวณ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565)  ฝาย

นิติกรรมและติดตามหนี้ไดประสานงานทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อนัดหมายการทำนิติกรรมไถถอนและจำนองเงินกู

ดังกลาวขางตน พรอมแจงวิธีการจายเงินกูใหทุกฝายทราบ โดยวิธีการจายเงินกูตามปกติของ สอ.กฟภ. จะจาย

เปนแคชเชียรเช็คหรือดราฟทของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เทานั้น  โดยจะจายใหในวันนัด  และตอเมื่อ

ทำนิติกรรมท่ีสำนักงานที่ดินเสร็จสิ้นแลวเทานั้น 

  ผูแทน ธกส. ไดแจงตอ สอ.กฟภ. ดวยวาจาวา วิธีปฏิบัติของ ธกส. หากเปนแคชเชียรเช็คหรือ 

ดราฟทธนาคารกรุงไทย ธกส. จะตองไดรับกอนวันนัดทำนิติกรรมไมนอยกวา 1 วัน เพื่อเคลียริงใหเรียบรอยกอน 

มิฉะนั้น ธกส. ไมสามารถดำเนินการทำนิติกรรมอยางใดๆ ได แตถาเปนแคชเชียรเช็ค  หรือดราฟทของ ธกส. จะ

สามารถดำเนินการตามแนวทางปกติของ สอ.กฟภ. ได ดวยเหตุนี้ จึงมีเหตุขัดของ ที่ทำใหฝายนิติกรรมฯ ไม



สามารถจดจำนองเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหใหแก น.ส.ณ. ได จนกวาจะไดขอยุติเกี่ยวกับวิธีการจาย

เงินกูดังกลาว 

   2.4 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการรับ-จาย และเก็บรักษาเงินสด พ.ศ. 2557 หมวด 3 การจายเงิน 

“ขอ 26.2 การจายเงินจำนวนมากใหแกสมาชิก หรือกรรมการหรือเจาหนาที่ของสหกรณ หรือการจายเงินของ

สหกรณใหทางธุรกิจอื่นๆ ใหจายเปนเช็ค ยกเวนถาผูรับเงินประสงคจะใหจายเปนเงินสด หรือในกรณีที่สหกรณไม

สามารถจายเงินเปนเช็คได ก็ใหจายเปนเงินสดหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารโดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ”  

        ปจจุบัน สอ.กฟภ. ไมมีบัญชีของ ธกส. และไมเคยซื้อแคชเชียรเช็คหรือดราฟทของ ธกส. หาก

จำเปนตองซื้อแคชเชียรเช็คหรือดราฟทของ ธกส. เจาหนาที่ของ สอ.กฟภ. ตองยืมเงินสดเพ่ือไปดำเนินการ 

 3.ขอพิจารณา 

    พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย ฝายจัดการจึง

เห็นควรขอความเห็นชอบวิธีการจายเงินกูใหแก น.ส.ณ. โดยใหเจาหนาที่ สอ.กฟภ. ยืมเงินสดไปซื้อดราฟทของ 

ธกส. และเจาหนาที่ฝายนิติกรรมฯ นำดราฟทไปทำนิติกรรมและสงมอบให ธกส. เมื่อทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน

เรียบรอยแลว ตามวิธีปฏิบัติปกติของ สอ.กฟภ. 
 
คณะอนุกรรมการเงินกู พิจารณาแลวเห็นชอบใหฝายจัดการยืมเงินสดไปซื้อดราฟทของ ธกส. และเห็นควรให 

สอ.กฟภ. เปดบัญชีของ ธกส. ไว เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกสมาชิกที่ตองทำธุรกรรมกับ ธกส. ในอนาคต 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม 1. เห็นชอบวิธีการจายเงินกูใหแก น.ส.ณ. ตามที่ฝายจัดเสนอ โดยใหเจาหนาที่ สอ.กฟภ. ยืม      

เงินสดไปซื้อดราฟทของ ธกส. และเจาหนาที่ฝายนิติกรรมฯ นำดราฟทไปทำนิติกรรมและสงมอบให ธกส. เมื่อทำ 

นิติกรรมที่สำนักงานที่ดนิเรียบรอยแลว ตามวิธีปฏิบัติปกติของ สอ.กฟภ. 

2. ใหฝายจัดการพิจารณาการเปดบัญชีกับ ธกส. เพ่ือความสะดวกในการทำนิติกรรมซื้อดราฟท 

ครั้งตอไป 

 

เรื่องที่ 5.2 ขออนุมัติใหออกจากสหกรณ 

เลขานุการ  ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 06/2565 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู กำหนดอำนาจหนาที่และ 

ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ 
    
     เนื่องจาก มีสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติเงินกู ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู จำนวน 1 ราย 

ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดมีหนังสือติดตามทวงถาม และประสานงานไปยังหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูค้ำประกันแลว แต

สมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



นาง ด. สมาชิกเลขที่................สังกัด กฟอ...................ขาดงานเปนเหตุใหขาดสงชำระหนี้เงินกู เปนเงินกู

สามัญทั่วไป ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม 2565 เปนเงนิจำนวน 106,680 บาท  

 ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ ขอ 43 

กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดสง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่งๆ” 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคบัขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำให 

ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคบัขอ 41 (6) เพ่ือ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้และดำเนินการใน

สวนที่เก่ียวของตอไป 
 
ความเห็นกรรมการ 

 ในการเสนอเรื่องครั้งถัดไปขอใหระบุรายละเอียดใหชัดเจนวา สอ.กฟภ. ไดดำนินการติดตามทวงถาม

สมาชิกจนถึงที่สุดแลว จึงไดพิจารณานำเสนอคณะกรรมการดำเนินการการ เพื่อใหมีมติปลดออกจากการเปน

สมาชิกภาพ สอ.กฟภ. 
 
มติท่ีประชุม   อนุมัติให นาง ด. ออกจาก สอ.กฟภ. ตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิก

ภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) ใหมีผลตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และใหฝายจัดการดำเนินการติดตามหนี้

ดังกลาวตอไป 

 

เรื่องที่ 5.3 ขออนุมัติใหออกจากสหกรณ (กรณีสมาชิกพนสภาพการเปนพนักงานและเกษียณอายุ) 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 06/2565 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู กำหนดอำนาจหนาที่ และ

ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ” 

เนื่องจากมีสมาชิก สังกัดพนสภาพการเปนพนักงาน และเกษียณอายุ ไดกูเงินกับ สอ.กฟภ. ประเภทเงินกู

สามัญอเนกประสงค เงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต เงินกูพิเศษทั่วไปชำระรายเดือน และเงินกูสามัญใชหุนค้ำ

ประกัน ไดขาดการชำระหนี้เงินกูติดตอกันเกินกวา 2 งวด ซึ่งผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ ตามขอบังคับของ สอ.กฟภ. 

จำนวน 3 ราย โดย สอ.กฟภ. ไดทำหนังสือติดตามทวงถามเปนระยะแลว แตสมาชิกเพิกเฉย ไมนำเงินมาชำระหนี้

ตามกำหนด ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นาย ศ.    สมาชิกเลขที่................   (ต.ค 2564 - ก.ค. 2565) เนื่องจากสำนักงานบังคบั

คดีจังหวัด................... อายัดหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน สอ.กฟภ. จึงไมสามารถนำเงินปนผล 

และเงินเฉลี่ยคืนมาหักชำระหนี้ที่คางได 

 

 



 

2. นาย ภ. สมาชิกเลขที่ ...................   (ก.พ 2565 - ก.ค. 2565) 

3. นาง พ.    สมาชิกเลขที่ ...................   (มี.ค 2565 - ก.ค. 2565) 
 

ดังนั้น การคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ  ตามขอบังคับ   

ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ “ (4)  คางสงเงินงวด

ชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบ้ีย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด สงเงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสาม

คราวสำหรับเงินกูรายหนึ่งๆ ” 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัใิหสมาชิกขางตน ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผล

ทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับ 41 (6) เพื่อ สอ.กฟภ. จะไดนำเงินคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหสมาชิกทั้ง 3 ราย คือ นาย ศ, นาย ภ.  และ นาง พ. ออกจาก สอ.กฟภ. ตามขอบังคับ

ขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับขอ 41 (6) ใหมีผลตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2565 

และใหฝายจัดการดำเนินการติดตามหนี้ดังกลาวตอไป 

 

เรื่องที่ 5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขออนุมัติจายทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำป 2565 

เลขานุการ  

 1.เรื่องเดิม 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 

เห็นชอบให สอ.กฟภ. จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรของสมาชิกใหแกสมาชิกสังกัดสำนักงานใหญ เกษียณอายุ 

และสมาชิกในสวนภูมิภาคสังกัดการไฟฟาเขต 12 เขต ตามสัดสวนสมาชิกในสังกัด นั้น 

 ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ประจำป 2565      

ขอ 8.4 กรณีที่ทุนอุดหนุนการศึกษา (ทุนสงเสริมและทุนเรียนดี) ในบางประเภทที่ไมมีผูขอรับทุนหรือขอรับทุน

นอยกวาจำนวนที่จัดสรรใหแตละจุดรวมงาน ใหเขตทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงทุนที่จะใหในแตละจุดรวมงาน ถึง

คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงจะจัดสรรได 
 
 2.ขอมูล 

 2.1 สมาชิกสังกัดสำนักงานใหญ พนสภาพจากการเปนพนักงาน กฟภ. (เกษียณ) โดยฝายจัดการและการ

ไฟฟาเขตได  ขอเปลี่ยนแปลงทุนฯ และขออนุมัติจายทุน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1  ทุนสงเสริมการศึกษาไปทุนเรียนดี 

-  สังกัดสำนักงานใหญ  จำนวนเงิน 132,500  บาท 

-  สังกัดเกษียณ   จำนวนเงิน   18,000  บาท 

-  สังกัด กฟฉ.2 (อุบลราชธานี)  จำนวนเงนิ     2,400  บาท  



2.1.2  ทุนสงเสริมการศึกษาเกษียณไปทุนเรียนดีสำนักงานใหญ 

-  สังกัดสำนักงานใหญ  จำนวนเงิน   18,300  บาท 

    รวมเปนเงินทั้งสิ้น           171,200  บาท 
 

 2.2 สรุปทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรของสมาชิกใหแกสมาชิก ประจำป 2565 

ประเภททุน 
จำนวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร (บาท) 

จำนวนสมาชิก จำนวนเงินที่ขอ 

อนุมตั ิ(บาท) 

จำนวนเงินทุน 

คงเหลือ (บาท) ยื่นขอ อนุมตัิ 

ทุนสงเสริม 2,760,000 1,466 1,035 2,587,500 172,500 

ทุนเรียนดี 1,240,000   852   565 1,408,500      -168,500 

รวม 4,000,000 2,318 1,600 3,996,000   4,000 

  (ตามเอกสารแนบ 1) 
 
 2.3 สมาชิกที่ยื่นขอรับทุนแตไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ  เนื่องจาก กฟฟ. เขตพิจารณาตามจำนวนเงินที่ 

สอ.กฟภ. จัดสรรให และคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑที่สหกรณกำหนด 
 

 3. ขอพิจารณา 

 คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา การประชุมครั้งที ่ 6/2565 เมื ่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่องที่ 4.1 

พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว เห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตามระเบียบฯ วาดวย 

ทุนอุดหนุนการศกึษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.2548 ขอ 11 “คณะอนุกรรมการฯ เปนผูพิจารณากลั่นกรองการขอรับ

ทุนสงเสริมและทุนเรียนดีแลวนำเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติตอไป”  ดังนี้  

 3.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงทุนสงเสริมการศึกษา สังกัดสำนักงานใหญไปทุนเรียนดีจำนวน 132,500 บาท 

 3.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงทุนสงเสริมการศึกษา เกษียณ ไปเปนทุนเรียนดี จำนวน 18,000 บาท 

 3.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงทุนสงเสริมการศึกษา กฟฉ.2 ไปเปนทุนเรียนดี จำนวน 2,400 บาท 

 3.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงทุนสงเสริมการศึกษา เกษียณ ไปเปนทุนเรียนดี  สำนักงานใหญ จำนวน 

18,300 บาท 

 3.5 ขออนุมัติจายทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ประจำป 2565 ใหแตละสังกัดตาม จำนวนเงินที่

จัดสรร รวมเปนเงิน  3,996,000 บาท  ทั้งนี้มีทุนคงเหลือ จำนวน 4,000 บาท 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ความเห็นกรรมการ 

 1. ในปตอ ๆ ไป หากมีเงินเหลือมากพอใหเฉลี่ยไปตามหนวยงาน เขตตาง ๆ ตามสัดสวน แตหากเงิน

เหลือไมเพียงพอ ใหสะสมไวกอนเพ่ือใชในปตอไป 

 2. เห็นควรมอบใหคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา มีอำนาจในการพิจารณาและทำรายงานเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบตอไป 



 3. ใหคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ศึกษาแนวโนมของพนักงานเกษียณโอกาสมีลูกลดลง แลวจำนวน     

ผูเกษียณ ถาเราไปสนใจกับจำนวนแลวมาแปรผันเปนทุนการศึกษา  
 
มติท่ีประชุม 1. อนุมตักิารเปลี่ยนแปลงทุนอุดหนุนการศึกษาและการจายทุนอุดหนุนการศกึษาประจำป 

2565 ดังนี้  

- อนุมัติเปลี่ยนแปลงทุนสงเสริมการศึกษา สังกัดสำนักงานใหญไปทุนเรียนดี    จำนวน 132,500 บาท 

- อนุมัติเปลี่ยนแปลงทุนสงเสริมการศึกษา เกษียณ ไปเปนทุนเรียนดี        จำนวน 18,000 บาท 

- อนุมัติเปลี่ยนแปลงทุนสงเสริมการศึกษา กฟฉ.2 ไปเปนทุนเรียนดี       จำนวน   2,400 บาท 

- อนุมัติเปลี่ยนแปลงทุนสงเสริมการศึกษาเกษียณไปเปนทุนเรียนดีสำนักงานใหญ  จำนวน 18,300 บาท 

 - อนุมัติจายทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ประจำป 2565 ใหแตละสังกัดตาม จำนวนเงินที่จัดสรร 

รวมเปนเงิน  3,996,000 บาท  ทั้งนี้มีทุนคงเหลือ จำนวน 4,000 บาท 

  2. ใหคณะอนุกรรมการศึกษาฯ ดูสัดสวนของผูเกษียณใหเหมาะสมตามขอเสนอของคุณสุพจน

ใหเหมาะสม ซึ่งถาทำเหมาะสมแลว คาดวาเงนิที่จะเหลือใหโอนคงจะไมมีแลว 

  3. จะไมมีการโอนจากหนวยงานหนึ่ง ไปอีกหนวยงานหนึ่ง 

  4. ใหคณะอนุกรรมการศึกษามีอำนาจในการดำเนินการโอนระหวางทุนเรียนดี กับทุนสงเสริม 

ภายในหนวยงานเดียวกัน และรายงานใหคณะกรรมการดำเนินการทราบ 

 

เรื่องที่ 5.5 ขออนุมัติจายเงินชดเชยกรณีเลิกจาง  นาย อ. 

เลขานุการ    

1. เรื่องเดิม 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่องที่ 5.9 มีมติ

ใหเลิกจาง นาย อ. เนื่องจากไมสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ หากใหปฏิบัติงานตอไป 

อาจทำใหเกิดความเสียหายกับ สอ.กฟภ. ในอนาคต  ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 

2557 ขอ 39 (2)  ตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  นั้น  

2. ขอมูล 

2.1 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 หมวด 7 ขอ 30 เจาหนาที่แหง

สหกรณออกจากสหกรณ เพราะสหกรณเลิกจางมีสิทธิไดรับเงินคาชดเชยจากสหกรณ ตามกฎหมายแรงงาน 

(เอกสารแนบ 1)     

2.2 ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (เอกสารแนบ 2) 

มาตรา 17 วรรคสอง กำหนดไววา “ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกำหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจาง

อาจบอกเลิกสัญญาจาง โดยบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกำหนดจาย

คาจางคราวหนึ่งคราวใด เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื ่อถึงกำหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได แตไม

จำเปนตองบอกกลาวลวงหนาเกิน 3 เดือน...” 



มาตรา 17/1 กำหนดไววา “ในกรณีที่นายจางบอกเลิกสัญญาจางโดยไมบอกกลาวลวงหนาใหลูกจาง

ทราบ ตามมาตรา 17 วรรคสอง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางเปนจำนวนเทากับคาจางที่ลูกจางควรจะไดรับ 

นับแตวันที่ลูกจางไดออกจากงานจนถึงวันที่การเลิกสัญญาจางมีผล ตามมาตรา 17 วรรคสอง โดยใหจายในวันที่

ลูกจางออกจากงาน” 

มาตรา 118 (2) กำหนดไววา “ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางดังตอไปนี้... 

(2) ลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป ใหจายไมนอยกวาคาตจางอัตราสุดทาย 90 

วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงาน 90 วันสุดทาย สำหรับลูกจางซึ่งไดรบัคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปน

หนวย” 

2.3 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 มิไดกำหนดให สอ.กฟภ. ดอง

จายเงินคาจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำปในปที่เลิกจางใหแกเจาหนาที่ แตตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน    

พ.ศ. 2542 มาตรา 67 กำหนดไววา “ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตาม มาตรา 119 ใหนายจางจาย

คาจางใหแกลูกจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจำปที่ลูกจางพึง

มีสิทธิไดรับตามมาตรา 30 

2.4 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการลาสำหรับเจาหนาที่และลูกจางแกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 2)     

พ.ศ. 2548 ขอ 5 “เจาหนาที่และลูกจางมีสิทธิลาหยุดพักผอนประจำปในปหนึ่งได 10 วันทำงาน” ซึ่งในป 2565 

นาย อ.  ลาพักผอนแลว 2.5 วัน คงเหลือวันลาพักผอน 7.5 วัน  (เอกสารแนบ 3) 

3. ขอพิจารณา 

พิจารณาจากขอกฎหมายและระเบียบสอ.กฟภ. วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับ

การจายคาชดเชยใหแกนาย อ.  ซึ่งถูกเลิกจาง มีสิทธิไดรับคาชดเชยตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 และระเบียบ สอ.กฟภ.ฯ ดังนี้ 

3.1 คาชดเชยคาจางอัตราสุดทาย 1 เดือน    23,000.00 บาท 

3.2 คาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 90 วัน (3 เดือน)   69,000.00 บาท 

     (23,000/30*90) 

3.3 คาชดเชยวันหยุดพักผอนประจำปที่คงเหลือในปเลิกจาง (ป 2565)  5,750.00 บาท 

     (23,000/30*7.5) 

รวมเงินพึงไดรับ     97,750.00 บาท 

                                 หัก ภาษี ณ ที่จาย 5%     4,887.50 บาท 

    คงเหลือ      92,862.50 บาท  
 

 ในการจายเงินชดเชยตามขอ 3.1 และ 3.2 ฝายจัดการสามารถจายเงินไดตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย

เจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 แตในสวนของคาชดเชยขอ 3.3 ตามระเบียบของ สอ.กฟภ. ยังมิไดกำหนดให

ตองจายคาจางสำหรับวันหยุดพักผอนในปที่เลิกจางใหแกเจาหนาที่ที่ใหออกจากงาน แตเนื่องจากเคยมีมติ

คณะกรรมการดำเนินการจายเงินดังกลาวใหแกเจาหนาที่ของสหกรณตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน        



พ.ศ. 2541 ขอ 67 ซึ่งไดกำหนดไวอยางชัดเจนใหนายจางตองจายเงินดังกลาว ฝายจัดการจึงเห็นควรนำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาการจายคาจางสำหรับวันหยุดพักผอนในปที่เลิกจางตามขอ 3.3 ใหแก   

นาย อ. 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม 1. เห็นชอบใหฝายจัดการจายคาชดเชยตามขอ 3.1 และ 3.2 ซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายแรงงาน

กำหนด 

2.การจายคาชดเชยตามขอ 3.3 ใหนำกลับไปพิจารณาจำนวนวันตามที่ไดรับขอมูลจากสำนักงาน

สวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 และนำเสนอในการประชุมครั้งตอไป  

 

เรื่องที่ 5.6 ขออนุมัติปรับปรุงผลการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

เลขานุการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบปรับปรุงผลการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงนิแกการ    

กอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงตามเสนอ 

 

 

 

 

 



เรื่องที่ 5.7 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไป ราย นาง ด. กรณีปดหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ 

ตามคำพิพากษาตามยอม และที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย (เฉพาะดอกเบ้ียคางชำระ) 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ด. สมาชิกเลขที่................สังกัด กฟส............. ขอกูสามัญทั่วไป 

จำนวน 1,730,000.- บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกู ที ่ไดรับปดชำระหนี้เงินกู พิเศษ เอทีเอ็ม เปนเงินจำนวน 

248,947.31 บาท เงินกู ฉุกเฉิน เปนเงินจำนวน 41,940.46 บาท เงินกู สามัญคุณภาพชีวิต เปนเงินจำนวน 

742,526.42 บาท  และเงินกูสามัญอเนกประสงค เปนจำนวนเงิน 175,664.21 บาท ปดหนี้สถาบันการเงิน  ดังนี้ 

(1) ธนาคารออมสิน     จำนวนเงิน     113,559.02  บาท 

      (อยูในกระบวนการทางกฎหมายขอชำระเฉพาะดอกเบ้ียคางชำระ) 

(2) ธนาคารออมสิน   จำนวนเงิน       75,790.70  บาท  

    (ชำระหน้ีตามคำพพิากษาตามยอม) 

     รวม  จำนวนเงิน     189,349.72  บาท 
 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และอยูในกระบวนการทาง

กฎหมายจึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป เพื่อชำระหนี้ดังกลาว ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตาม

จำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 40,630.00 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 48 งวด โดย

จะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 13,941.49 บาท เปนจำนวนเงิน 10,236.19 บาทตอเดือน และภายหลัง

ไดรับอนุมัติเงินกูภาระหนี้สถาบันการเงินอื่นคงเหลือที่ปรากฏในขอมูลเครดิตแหงชาติ (เครดิตบูโร) จะแสดงสถานะ

ปกติ และอยูในกระบวนการทางกฎหมาย โดยมีภาระหนี้เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 657,324.00 บาท หักจากสลิป

เงินเดือน ๆ ละ 4,000.00 บาท  ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 3,212.00 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิต

แหงชาติ จำกัด แนบ) ทั้งนี้ ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 

2,387,324.00 บาท โดยเงินเหลือที่จะไดรับจากสหกรณ จำนวน 330,619.28 บาท   สมาชิกแจงวาจะนำเงินไป

ซอมแซมท่ีอยูอาศัยที่ชำรุดจากน้ำทวม ทั้งนี้ ฝายจัดการไดตรวจสอบสถานะการถูกพิทกัษทรัพย และตรวจสอบสลิป

เงินเดือนตามหลักเกณฑแลว 

  ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 25 ในการประชุมครั ้งที ่ 2/2564 วันที ่ 24 

พฤศจิกายน 2564 เรื่องท่ี 4.5 มอบอำนาจใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณาอนุมัติเงินกูทุกประเภท (บุคคลค้ำประกัน) 

วงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท เฉพาะรายที่ขอมูลทางการเงินในเครดิตบูโรแสดงสถานะปกติ หรือรายที่ขอมูลทาง

การเงินแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ แตสมาชิกแจง

ความประสงคใหสหกรณปดชำระหนี้ดังกลาวจนเสร็จสิ้นเมื่อไดรับเงินกู แตเนื่องจากสมาชิกผูกูรายดังกลาวไมมีความ

ประสงคปดหนี้สถาบันการเงินที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย (ขอชำระเฉพาะดอกเบี้ยที่คางชำระ จึงไมอยูใน

อำนาจอนุมัติของคณะอนุกรรมการเงินกู 

เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญทั่วไป กรณีปดหนี้ที ่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมายเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565 ขอ 36 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่องที่ 4.5 ฝายจัดการจึงเสนอ

คณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณา ดังนี้ 

 



(1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระหนี้ดงักลาว 

     ขางตน 

(2) อนุมัติใหสหกรณฯ ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  
 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให นาง ด. สามัญทั่วไป จำนวน 1,730,000.- บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และ

ให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกู ไปเจรจาลดหนี้

จากสถาบันการเงินมาประกอบ 

 

เรื่องที่ 5.8 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไป นางสาว ป. กรณีปดหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ 

  ตามคำพิพากษาตามยอม (เฉพาะดอกเบี้ยคางชำระ) 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นางสาว ป. สมาชิกเลขที่...................สังกัด กฟส.................. ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 2,440,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับปดชำระหนี้เงินกูพิเศษ เอทีเอ็ม เปนเงิน

จำนวน 112,999.68 บาท เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา เปนเงินจำนวน 23,246.25 บาท  และเงินกูสามัญทั่วไปตาม

สัญญาเดิม เปนจำนวนเงิน 1,671,491.30 บาท และปดหนี้สถาบันการเงนิ  ดังนี้ 

  (1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน  41,217.78  บาท 

  (2) ธนาคารออมสิน    จำนวนเงิน  66,172.43  บาท 

         (อยูระหวางชำระหน้ีตามคำพพิากษาตามยอม) 

  (3) บริษัทกิจฤดี เคดีพีอินเตอรเทรดกรุป จำกดั  จำนวนเงิน  44,450.00  บาท 

     รวม   จำนวนเงิน 151,840.21  บาท 
 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความอนุเคราะหกู

เงินกูสามัญทั่วไป เพ่ือชำระหนี้ดังกลาว ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงนิที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระรายเดือน 23,820.00 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม 6,652.90 บาท เปนจำนวนเงิน 10,002.90 บาทตอเดือน และภายหลังไดรับอนุมัติเงินกูภาระหนี้

สถาบันการเงินอ่ืนคงเหลือที่ปรากฏในขอมูลเครดิตแหงชาติ (เครดิตบูโร) จะแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตาม       

คำพิพากษาตามยอม  โดยมีภาระหนี้เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 591,097.97 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 

5,000.00 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) โดยสมาชิกมีรายไดเสริมจากการขายแซน

วิช สลัดโรล เฉลี่ยเดือนละ 12,000 บาท (ตามบัญชีครัวเรือนแนบ) ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงิน

หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน  3,031,097.97 บาท โดยเงินคงเหลือที่ไดรับสมาชิกจะนำไปจายคา

ซอมรถยนต คาเสาไฟ และคาปายของแขวงทางหลวงที่เสียหายจากอุบัติเหตุ เปนจำนวนเงิน 242,356 บาท และ

คาเลาเรียนบุตร ทั้งนี้ ฝายจัดการไดตรวจสอบสถานะการถูกพิทักษทรัพย และตรวจสอบสลิปเงินเดือนตาม

หลักเกณฑแลว 



  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั ้งที่ 2/2564 วันที่ 24 

พฤศจิกายน 2564 เรื่องที่ 4.5 มอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาอนุมัติเงินกูทุกประเภท (บุคคลค้ำ

ประกัน) วงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท เฉพาะรายที่ขอมูลทางการเงินในเครดิตบูโรแสดงสถานะปกติ หรือรายที่

ขอมูลทางการเงินแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ แต

สมาชิกแจงความประสงคใหสหกรณปดชำระหนี้ดังกลาวจนเสร็จสิ้นเมื่อไดรับเงินกู แตเนื่องจากสมาชิกผูกู ราย

ดังกลาวไมมีความประสงคปดหนี้สถาบันการเงินที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม (ขอชำระเฉพาะ

ดอกเบ้ียที่คางชำระ) จึงไมอยูในอำนาจอนุมัติของคณะอนุกรรมการเงินกู 

  เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญทั่วไป กรณีปดหนี้สถาบันการเงิน และ

เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565 ขอ 36 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่องที่ 4.5 ฝายจัดการจึงเสนอ

คณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณา ดังนี้ 

(1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับชำระหนี้ดังกลาว 

    ขางตน 

(2) อนุมตัใิหสหกรณฯ ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท    

    ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 

  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงขอนำเสนอคำขอกูเงินสามัญทั่วไป          

ราย นางสาว ป. 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม อนุมตัใิห นางสาว ป. กูสามัญทั่วไปจำนวน 2,440,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ 

และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจา

ลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 

 

เรื่องที่ 5.9 กำหนดเงื่อนไขในการจางบริษัทผูสอบบัญชี 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

      ในการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. จะตองมีการสอบบัญชีและรับรองงบการเงินโดยผูสอบบัญชีที่ข้ึน

ทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ ซึ่ง สอ.กฟภ. จะตองสรรหาผูสอบบัญชี เพื่อนำเสนอในที่ประชุมใหญสามัญ

ประจำปพิจารณาคัดเลือกเพ่ือนำเสนอใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง (เอกสารแนบ 1) 
 

2. ขอมูล 

      2.1 ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ วาดวย การแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเปน

ผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ขอ 13(3) กำหนดเงื่อนไขใหผูที่มีชื่ออยูใน



ทะเบียนในการเสนอหนังสือบริการสอบบัญชีไปยังสหกรณตองไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณนั้นแลว

ติดตอกันไมเกิน 3 ปบัญชี (เอกสารแนบ 2) 

  โดยวิธีปฏิบัติเนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีแตละแหงจะมีผูสอบบัญชีสังกัดอยูหลายทาน ดังนั้น

สำนักงานสอบบัญชีที่ใหบริการสอบบัญชีแตละสหกรณอาจสอบบัญชีติดตอกันเกิน 3 ปได 

      2.2 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

เรื่องที่ 6.2 ไดพิจารณาเงื่อนไขในการจางผูสอบบัญชีแลวเห็นวา การใหบริษัทสอบบัญชีแตละแหงใหบริการ

ติดตอกันเปนเวลานานถือเปนความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 3) 
 

3. ขอพิจารณา 

      คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแลว เพื่อเปนการบริหารความเสี่ยงและเปนประโยชน

ตอ สอ.กฟภ. เห็นควรกำหนดเงื่อนไขในการจางบริษัทผูสอบบัญชี โดยกำหนดใหบริษัทผูสอบบัญชีที่จะรับงาน

จาก สอ.กฟภ. จะตองรับงานไมเกิน 4 ป และมีวาระเวนวรรค 2 ป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม อนุมตัิกำหนดเงื่อนไขในการจางบริษัทผูสอบบัญชีโดยกำหนดใหบริษัทผูสอบบัญชีที่จะรับงาน

จาก สอ.กฟภ. จะตองรับงานไมเกิน 4 ป และมีวาระเวนวรรค 2 ป  ตามคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอ 

 

เรื่องที่ 5.10 พิจารณาการลงโทษกรณีสมาชิกใชเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกู 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

1.1 ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี 7/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่องที่ 4.1 

รายงานขอมูลเพ่ิมเติมกรณีสมาชิกจำนวน 1 ราย ใชเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกูเงิน โดยมติที่ประชุม

ใหพิจารณานำเสนอบทลงโทษแกสมาชิก 

1.2 ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่องที่ 5.7 

พิจารณากรณีสมาชิกจำนวน 3 ราย ใชเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกู โดยมติที่ประชุมใหฝายจัดการ

พิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้ 

  1.  กรณีสมาชิกผูกูที่ใชเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกู สอ.กฟภ. สมควรมบีทลงโทษ 

      แกสมาชิกแตละรายอยางไร 

  2.  สัญญาเงินกูที่ใชเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกูจะตกเปนโมฆะหรือไม 

2. ขอมูล 

2.1 ตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 กำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการ 

 “ขอ 78(1) ดำเนินการในเรื่องการรับ และการออกจากสหกรณของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ตลอดจนดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ” 



2.2 ตามคำสั ่งที ่ สอ.กฟภ. 10/2565 สั ่ง ณ วันที ่ 9 มีนาคม 2565 แตงตั ้งคณะอนุกรรมการ

อำนวยการ โดยกำหนดอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

 “ขอ 3 พิจารณาใหความเห็นในการกำหนดมาตรการปองกัน และแกไขปญหาในดานอื่น ๆ ที่

เก่ียวของกับการบริหารงานของสหกรณ” 

2.3 กอนวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  สอ.กฟภ. ไมไดประกาศแนวทางดำเนินการที ่ชัดเจนของ

สหกรณฯ กรณีสมาชิกใชเอกสารที ่มีการแกไขมาประกอบการกู เงิน แตไดเคยมีมติกำหนดบทลงโทษสำหรับ

สมาชิกที่นำเอกสารที่มีการแกไขมาใชยื ่นประกอบคำขอกู แตสหกรณฯ ตรวจพบกอน ในคราวประชุมครั ้งที่ 

7/2564 วันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่องที่ 2.6 โดยใหระงับเงินกูทุกประเภทเปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่มีมติ 

2.4 ตามประกาศ สอ.กฟภ. ที่ 25/2565 เรื่อง การปลอมหรือดัดแปลงเอกสาร หรือลงลายมือชื่อ

ปลอมในเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ประกาศแนวทางดำเนินการของสหกรณฯ กรณีสมาชิก

ทำการปลอม หรือดัดแปลงเอกสาร หรือลงลายมือชื่อปลอม หรือทำดวยประการอื ่นใดอันใหผลในลักษณะ

เดียวกัน และนำเอกสารมาใชในการทำธุรกรรม 

2.5 ตามมติที่ประชุมตามขอ 1.2 ประเด็นที่ 2) ฝายนิติกรรมมีความเห็นดังนี้ 

ประเด็นที่ 2 สัญญาเงินกูที่ใชเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกูจะตกเปนโมฆะหรือไม 

แมการใชเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกู จะเปนความผิดในทางอาญา แตตามประมวล

กฎหมายอาญา ไมมีบทบัญญัติที่กำหนดใหการใชเอกสารที่มีการแกไขมาประกอบการทำนิติกรรมตกเปนโมฆะ              

แตอยางใด ดังนั้น แมจะพิสูจนไดวามีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นจริง แตก็ไมทำใหนิติกรรมดังกลาว                

ตกเปนโมฆะ สัญญาเงินกูที่ใชเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกูยังคงมีผลสมบูรณ 

ดังนั้น เมื่อสมาชิกผูกูจงใจทำตอ สอ.กฟภ. โดยผิดกฎหมาย ทำให สอ.กฟภ. เสียหายแกทรัพยสิน               

จึงเปนการทำละเมิดตอ สอ.กฟภ. ตองคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทั้งจำนวนใหแก สอ.กฟภ. ทันทีและตองชดใช                 

คาสินไหมทดแทนเพื่อการทำละเมิดนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 

อยางไรก็ตาม มีบางกรณีที่อาจทำใหสัญญาเงินกูตกเปนโมฆะได แมวาจะใชเอกสารที่ถูกตองตรงกับ

ความเปนจริงทุกประการมาประกอบการกู คือ กรณีที่ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งใหพิทักษทรัพยของสมาชิก            

ผูกู หรือมีคำสั่งใหสมาชิกผูกูตกเปนบุคคลลมละลาย และสมาชิกผูกูรายนั้น ไดยื่นกูและรับเงินไปจาก สอ.กฟภ. 

แลว  

ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 กำหนดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแต      

ผูเดียวที่มีอำนาจในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยแลว ประกอบกับมาตรา 24 ที่กำหนด                

หามไมใหลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยแลว ทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน หรือกิจการของตน เวนแตจะไดทำ

ตามคำสั่งหรือความเห็นชอบจากศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูจัดการทรัพย หรือที่ประชุมเจาหนี้ 

ดังนั้น หากปรากฎวา สมาชิกผูกูไดยื่นกูและรับเงินไปจาก สอ.กฟภ. แลว ภายหลังจากถูกพิทักษ

ทรัพยเด็ดขาด สัญญาเงินกูดังกลาวยอมตกเปนโมฆะตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 ซึ่ง

กำหนดไววา “การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย...การนั้นเปนโมฆะ”  



ดวยเหตุนี้ เมื่อสัญญาเงินกูตกเปนโมฆะเพราะกรณีดังกลาวขางตน จึงถือวาเสียเปลามาตั้งแตตน              

สอ.กฟภ. ไมสามารถดำเนินคดีแพงได เนื ่องจากสมาชิกถูกพิทักษทรัพยหรือตกเปนบุคคลลมละลายแลว                 

อีกทั้งไมสามารถดำเนินคดีแพงตอผูค้ำประกันได เพราะเมื่อสัญญาเงินกู ซึ่งเปนสัญญาประธานตกเปนโมฆะ             

สัญญาค้ำประกันก็ยอมเปนโมฆะดวยเชนกัน สอ.กฟภ. ทำไดเพียงแตขอรับชำระหนี้ในสัญญาเงินกูที่เกิดขึ้น                  

กอนที่สมาชิกจะถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยหรือตกเปนบุคคลลมละลายเทานั้น 

แตในกรณีดังกลาวขางตนนี้ แม สอ.กฟภ. จะไมสามารถดำเนินคดีในทางแพงกับสมาชิกผูกู และ                 

ผูค้ำประกันได เนื่องจากสัญญาเงินกูและสัญญาค้ำประกันตกเปนโมฆะก็ตาม แต สอ.กฟภ. สามารถดำเนินคดี     

ในทางอาญาตอสมาชิกผูกูในความผิดฐานใชเอกสารปลอมหรือความผิดฐานฉอโกงได โดยตองแจงความรองทุกข

ภายใน 90 วัน นับแตรูเรื่องการกระทำความผิดและรูตัวผูกระทำความผิด 

3. ขอพิจารณา 

พิจารณาจากรายละเอียดขางตนแลว เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการกระทำลักษณะเดียวกันใน

สมาชิกรายอื่น ๆ ฝายจัดการเห็นควรพิจารณานำเสนอบทลงโทษ โดยแยกเปนกรณี ดังนี้ 

3.1 กรณีนำเอกสารท่ีมีการแกไขมาใชประกอบการกู แตสหกรณฯ ตรวจพบกอนจายเงินกูและเปน

การดำเนินการกอนวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งสหกรณฯ มีประกาศแนวทางดำเนินการตามขอ 2.4 จำนวน

สองรายประกอบดวย 

1) นาย ศ.  เลขที่สมาชิก................... สังกัด กฟจ................... ยื่นกูวันที่ 28 มิถุนายน 2565 

2) น.ส. ร.  เลขที่สมาชิก................... สังกัด กฟส................... ยื่นกูวันที่ 28 มิถุนายน 2565 

 ทั้งสองรายเห็นควรลงโทษระงับเงินกูทุกประเภท รวมถึงระงับการเบิกเงินกูพิเศษ เอทีเอ็ม เพ่ือ

ไมใหกอหนี้สินเพ่ิมอีกเปนระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ ตามแนวทางที่เคยมีมติไวในการประชุม

ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่องที่ 2.6 

3.2 กรณีนำเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกู และสมาชิกผูกูไดรับเงินกูไปเรียบรอยแลว 

และเปนการดำเนินการกอนวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งสหกรณฯ มีประกาศแนวทางดำเนินการตามขอ 2.4 

จำนวนสองรายประกอบดวย 

1) นาย ฆ. เลขที่สมาชิก............. สังกัด กฟจ............. เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 

2) นาย อ. เลขที่สมาชิก............... สังกัด กฟต............... เริ่มสัญญาวันที่ 29 เมษายน 2565 

ทั้งสองรายเห็นควรกำหนดแนวทางดำเนินการดังนี้ 

3.2.1 ทำหนังสือเรียกใหสมาชิกผูกู ชำระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเงินกู ในอัตรารอยละ 14 คืนทั้ง

จำนวน โดยกำหนดระยะเวลาพอสมควร 

3.2.2 ในกรณีที่สมาชิกผูกูสามารถชำระเงินตนพรอมดอกเบี้ยคืนทั้งจำนวน ตามขอ 3.2.1 ได

ภายในระยะเวลาที่ สอ.กฟภ. กำหนด เห็นควรดำเนินการลงโทษระงับเงินกูทุกประเภท 

รวมทั้งระงับการเบิกเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม เพื่อไมใหกอหนี้สินเพิ่มอีก เปนระยะเวลา 3 ป 

นับจากวันท่ีคณะกรรมการมีมติ 



3.2.3 หากสมาชิกผูกูไมสามารถปฏิบัติตามขอ 3.2.1 ภายในระยะเวลาที่ สอ.กฟภ. กำหนดเห็น

ควรใหสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ โดยใหออกจากสหกรณฯ ตามขอบังคับสหกรณออม

ทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 ขอ 41 (6) และขอ 43 (5) (6) 

3.2.4 แจงการกระทำความผิดไปยังหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่มีอำนาจในการออก

เอกสาร เพื่อใหหนวยงานดังกลาวดำเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หรือ

หลักเกณฑ ของหนวยงานนั้น 

3.2.5 ให สอ.กฟภ. รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน เพื ่อดำเนินคดีอาญา และให 

สอ.กฟภ. ฟองรองดำเนินคดีในทางแพงเพ่ือเรียกเงินกูคืนตอไป 

3.3 กรณีสหกรณฯ ตรวจพบการนำเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกูกอนวันที่ 12 กรกฎาคม 

2565 และไดรับเงินกูไปเรียบรอยแลวเพ่ิมเติม ใหดำเนินการตามแนวทางตามขอ 3.2 ทุกราย 

3.4 กรณีสหกรณฯ ตรวจพบการนำเอกสารท่ีมีการแกไขมาใชประกอบการกูหลังวันที่ 12 กรกฎาคม 

2565 ใหดำเนินการตามแนวทางประกาศ สอ.กฟภ. ที่ 25/2565 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ทุกราย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ 

ตามขอ 3.1-3.4 ตอไปดวย 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดำเนินการตามขอ 3.1-3.4 และใหฝายจัดการดำเนินการเรียกคืนเงินกูคนืท้ังจำนวน

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้หากพนกำหนดเวลาดังกลาวขางตน ให สอ.กฟภ. 

คิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 14 ตอป ตามท่ีระบุไวในหนังสือสัญญาเงินกู 

 

เรื่องที่ 5.11 ขออนุมัติดำเนินการสอบคัดเลือกเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เรื่องที่ 5.9 ให

เลิกจาง นาย อ.  เจาหนาที ่ระบบงานคอมพิวเตอร ตั ้งแตวันที ่ 27 กรกฎาคม 2565 และใหดำเนินการสอบ

คัดเลือกเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ทดแทน 
 

2. ขอมูล 

2.1 ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 ไดกำหนดวา 

“ขอ 9 ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณากำหนดการรับสมัครคัดเลือก หรือสอบ

คัดเลือก หรือสอบแขงขัน ตามหลักเกณฑที่กำหนดในระเบียบนี้ 

ขอ 10 การรับสมัคร ใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการดำเนินการ ประกาศรับ

สมัคร มีกำหนดเวลาไมนอยกวา 15 วัน โดยปดประกาศไว ณ สำนักงานของสหกรณ 



ขอ 12 ใหคณะกรรมการดำเนินการแตงตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนไมนอยกวา 3 คน โดยใหมี

ตำแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง ในจำนวนนี้ใหมีผู จัดการเปนกรรมการดวยคน

หนึ่ง” 

2.2 ตามคำสั ่งที ่ สอ.กฟภ. 10/2565 สั ่ง ณ วันที ่ 9 มีนาคม 2565 ไดกำหนดใหอนุกรรมการ

อำนวยการ มีอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

“ขอ 5 เปนคณะกรรมการสอบคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย เจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557” 

2.3 ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที ่ 19/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีมติ

ปรับปรุงคณุสมบัติเฉพาะตำแหนงของเจาหนาที่สหกรณ 
 

3. ขอพิจารณา 

พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว ฝายจัดการเห็นควรนำเสนอขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 ดำเนินการสอบคัดเลือกเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงที่

ปรับปรุงใหม เพ่ือทดแทนในอัตราที่วางลง โดยไดจัดทำรางประกาศรับสมคัร และรางปฏิทินแผนการสอบคัดเลือก 

เรียบรอยแลว ตามเอกสารแนบ 

3.2 ขอความเห็นชอบตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ประกอบดวย 

1) นายเสกสรร   เสริมพงศ  ประธานกรรมการ 

2) นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร กรรมการ 

3) นายฉัตรชัย   ทวีโภค   กรรมการและและเลขานุการ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ ตอไปดวย 
 
มติท่ีประชุม 1. อนุมัติใหดำเนินการสอบคัดเลือกเจาหนาที ่ระบบงานคอมพิวเตอร ตามคุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหนงที่ปรับปรุงใหม เพื่อทดแทนในอัตราที่วางลง โดยไดจัดทำรางประกาศรับสมัคร และรางปฏิทินแผนการ

สอบคัดเลือก ตามที่ฝายจัดเสนอ 

2. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ตามที่ฝายจัดการ

เสนอ ประกอบดวย 

1) นายเสกสรร   เสริมพงศ  ประธานกรรมการ 

2) นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร กรรมการ 

3) นายฉัตรชัย   ทวีโภค  กรรมการและและเลขานุการ 

 

 

 

 



เรื่องที่ 5.12 ขออนุมติในหลักการติดตั้งสายสื่อสารระหวาง สอ.กฟภ. กับ อาคาร 51 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

1.1 ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564-2565 โครงการจัดทำศูนยขอมูล (Data center) และศูนยสำรอง

ขอมูล ดำเนินการจัดหาพรอมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องบันทึกขอมูล อุปกรณประกอบและซอฟแวร

ที่เก่ียวของ โดยมีแผนงานจะนำเครื่องคอมพิวเตอรแมขายไปติดตั้งที่อาคาร 51 กฟภ. โดยคาดวาผูขายจะสงของ

ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2565 (เอกสารแนบ 1-2) 

1.2 สอ.กฟภ. มีบันทึกที่ สอ.กฟภ. 2967/2565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ขอความอนุเคราะหนำ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายไปติดตั้งใชงานที่หอง Server อาคาร 51 
 

2. ขอมูล 

2.1 ในการประสานงานกับสายงานสารสนเทศ และสื ่อสาร กอนการจัดทำโครงการจัดหาเครื ่อง

คอมพิวเตอรแมขายตามขอ 1.1 ดังกลาว ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ไดประสานงานเบื้องตนกับ 

กฟภ. สามารถใหการอนุเคราะห สอ.กฟภ. เขาใชระบบวงจรสายสื่อสาร กฟภ. ที่เชื่อมตอระหวางชั้น 8 อาคาร 

LED กับอาคาร  

 

 

แนวทางจัดการสายสื่อสารเดิม 

 

 

สายไฟเบอรออฟติดที่                                                                                               กฟภ.จะอนุเคราะหให 

สอ.กฟภ. เดินไวแลว                                              

สอ.กฟภ.ใชสายไฟเบอร                               

ออฟติกของ กฟภ. 

2.2 กองคอมพิวเตอรและเครือขาย มีบันทึกอางถึงเลขที่ สอ.กฟภ. 2697/2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 

2565 ขอให สอ.กฟภ. ดำเนินการติดตั้งสายสื่อสารระหวาง สอ.กฟภ. กับอาคาร 51 เพ่ือเชื่อมโยงระบบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (เอกสารแนบ 3) 

 

 

 

 สอ.กฟภ. 

 

    ชั้น 8 

อาคาร LED 

อาคาร 51 

 



แนวทางจัดการสายสื่อสารใหม 

 

 

สายไฟเบอรออฟติกที่                                                                                               กฟภ. ให สอ.กฟภ. 

สอ.กฟภ. เดินไวแลว                                              เดินสายไฟเบอร 

ออฟติกใหม  

ทั้งนี้ กองคอมพิวเตอรและเครือขายไดใหความอนุเคราะห สอบราคาทองตลาดจากผูใหบริการจำนวน 3 

ราย ซึ่งอยูในวงเงินระหวาง 188,427 – 216,675 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ราคาเฉลี่ย 3 ราย เทากับ 205,654 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

2.3 ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 ไดตั้งงบประมาณสำหรับโครงการจัดหาพรอมติดตั ้งเครื ่อง

คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณประกอบในวงเงิน 5,000,000 บาท ซึ่งรายละเอียดประกอบดวย 
 

ที่ รายการ งบประมาณ คาใชจายตามสัญญา หมายเหตุ 

1 

 

2 

 

จัดหาพรอมติดตั้งเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายพรอมอุปกรณ 

คายายระบบงานไปติดตั้งที่เครื่อง 

คอมพิวเตอรแมขายชุดใหม 

4,700,000 

 

300,000 

2,640,000 

 

 

 

 

รอวาจาง บ.ไอโซ

แคร ซีสเต็มส จำกัด 

โดยวิธีพิเศษ 

  5,000,000   

 

3. ขอพิจารณา 

พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว ฝายจัดการเห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้ 

3.1 ขออนุมัติหลักการวาจางติดตั้งสายสื่อสารระหวาง สอ.กฟภ. กับอาคาร 51 ตามรายละเอียดที่กอง

คอมพิวเตอรและเครือขายแจงในวงเงินงบประมาณ 206,000 บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

3.2 ขออนุมัติหลักการเบิกจายคาใชจายจากงบประมาณโครงการจัดหาพรอมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายพรอมอุปกรณและซอฟทแวรที่เก่ียวของท่ีเหลืออยูเพียงพอ 
 

จีงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไปดวย 

ชั้น 8 

อาคาร LED 

สอ.กฟภ. 

 

อาคาร 51 

 



มติท่ีประชุม เห็นควรมอบหมายใหประธานฯ ไปดำเนินการติดตอกับสายงานสารสนเทศและสื่อสาร กฟภ. 

อีกครั้งหนึ่ง หากไมสามารถใหใชของ กฟภ. ได ให สอ.กฟภ. ดำเนินการอนุมัติจัดซื้อจัดจางตามระเบียบไดตามที่

เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  เพื่อทราบ 

เรื่องที่ 6.1       ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห

สถานะการเงนิของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน กรกฎาคม 2565 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้ 
 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,921    คน     สมทบ      1,903    คน รวม 35,824 คน 
 

สินทรัพยรวม                                        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ตั๋วสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (พ.ค.65) 

กำไรสะสม (ม.ค.-พ.ค.65) 

 

62,220.999 

573.604 

2,250.000 

38,7339.790 

23,266.141 

28,070.176 

10,540.000 

23,490.381 

2,152.552 

223.344 

103.564 

119.780 

859.842 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

ทั้งนี้ กำไรสะสม ณ 30 กรกฎาคม 2565 โดยรวมแลวสูงกวาประมาณการ จำนวน 4.648 ลานบาท 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม  ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

 



เรื่องที่ 6.2       ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 

เลขานุการ ตามที่ฝายจัดการ ไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จย ระหวางป 2565 ในเดือน

กรกฎาคม 2565 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 573.604 ลานบาท และมีตนทุนงินทุนประจำเดือน กรกฎาคม 

2565 ดังนี้  (ตามรายละเอียดแนบ) 

  1. ตันทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.00 เปนผลใหมี ตนทุนเงินทุนรอย

ละ 3.6784 

  2. ตันทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเวพาะอัตราดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูตั๋ว P/NV เปนผลใหมี

ตนทุนเงินทุนรอยละ 2.5129 

  3. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการงายเงินปนผล) เปนผลใหมี

ตนทุนเงินทุนรอยละ 1,4874 

  คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณาแลวมีมติใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

ตอไป 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ    
 

มติท่ีประชุม   ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.3       รายงานการจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 9/2565 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

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

จองซื้อและ สอ.กฟภ. ไดรับการจัดสรรดังนี้ 
อายุ

(ป )

จํานวน ด.บ. จํานวน ด.บ.

(ลานบาท) (ร อยละ) (ลานบาท) (ร อยละ)

1 พันธบัตรออมทรัพย 

"รุนออมเพ่ิมสุข"

10 100.00 เฉ ล่ีย 

3.30

20 มิ.ย. 65 20 มิ .ย. 75

2 บมจ.ดีแทค ไตรเน็ต 

คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2

AA/N  

by Tris

3 200.00 ไม ตํ่ากวา

 3.60

200.00 3.50 15 ก.ค. 65 15 ก.ค. 68 ใชมติทาง line

 ในการจองซ้ือ

รวม 300.00 200.00

หมายเหตุ

ไมได รับจัดสรร

ลําดับ

เ ร่ิมตน

มติจองซ้ือ

ครบกําหนด

 (ในการประชุม)

รายละเ อียด Rating ได รับการจัดสรร ระยะเวลา

 

ทั้งนี้  ภายหลังจากวันที่ 14 มิถุนายน 2565  อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร (yield) ปรับลดลงอยางมากและ

รวดเร็ว  ฝายจัดการจึงตองขอมติทาง application line กอนการจองซื้อหุนกูแตละบมจ. ดังนี้ 

- หุนกู บมจ.ดีแทค ไตรเน็ต ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2  ใชการลงคะแนน(โหวต) อัตราดอกเบี้ย ในวันที่ 

30 พฤษภาคม 2565  โดยผลการลงคะแนน(โหวต) ใหเปลี่ยนเปนจองซื้อ รุนอายุ 3 ป ในวงเงิน 200 

ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวารอยละ 3.50 
 



 ในป 2565 แผนการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล และลงทุนในหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. สหกรณ และ

ประกาศ คพช.ประจำป 9,000.00 ลานบาท  แบงเปน 

1. ลงทนุกองทุนสวนบุคคล     2,000.00 ลานบาท 

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

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

ทั้งสิ้น 

 

วันท่ีประชุม อายุ
วงเงินอนุมัติ

(ลานบาท)

วงเงิน

(ลานบาท)

อัตรา ด.บ. 

รอยละ

1 PTTGC AA+/N 20 ธ.ค. 64 12 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.10 500.00 3.29

2 BANPU A+/S 20 ธ.ค. 64 10 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.75 450.00 3.89

3 GULF A-/S 7 ก.พ. 65 7 300.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.15 50.00 3.21

4 GULF A-/S 7 ก.พ. 65 10 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.55 150.00 3.72

5 WHA A-/S 18 มี.ค. 65 5 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 2.90 180.00 2.90

6 IVL AA-/S 18 มี.ค. 65 7 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.15 160.00 3.24

7 PTTEP AAA/S 18 มี.ค. 65 10 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.05 200.00 3.05

8 PTTC AAA/S 18 มี.ค. 65 12 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.40 430.00 3.47

9 BAM A-/S 18 เม.ย. 65 7 300.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.85 300.00 3.92

10 CPFTH A+/S 18 เม.ย. 65 12 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 4.40 500.00 4.63

11 CK A-/S 18 เม.ย. 65 10 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 4.10 460.00 4.31

12 BTSG A/N 18 เม.ย. 65 5 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.35 180.00 3.65

13 BGRIM A-/S 18 เม.ย. 65 7 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 4.00 495.00 4.15

14 IRPC A-/S 18 เม.ย. 65 7 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.75 65.00 4.17

15 EASTW A+/N 18 พ.ค. 65 10 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 4.50 160.00 4.52

16 WHAUP A-/S 18 พ.ค. 65 5 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.65 120.00 3.71

17 THANI A-/S 18 พ.ค. 65 3.6 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.20 200.00 3.26

18 TCAP A/S 18 พ.ค. 65 3 100.00 ไมตํ่ากวารอยละ 2.90 100.00 3.00

19 DTN AA/N 14 มิ.ย. 65 3 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.50 200.00 3.50

รวมท้ังส้ิน 4,900.00  

การลงทุนในหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. สหกรณ และประกาศ คพช. ประจําป 2565

อัตรา ด.บ.

นําเสนอ

ลําดับ บมจ. Rating

ไดรับจัดสรร

     
    หมายเหตุ ณ 12 ก.ค. 65 

 



จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.4  รายงานการจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 10/2565 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

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

จองซื้อและ สอ.กฟภ. ไดรับการจัดสรรดังนี้ 

 
อายุ

(ป )

จํานวน ด.บ. จํานวน ด.บ.

(ลานบาท) (ร อยละ) (ลานบาท) (ร อยละ)

1 บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอป

เมนท  คร้ังท่ี 2/2565 ชุดท่ี 1

A-/S 3 100.00 ไม ตํ่ากวา

 3.18

90.00 3.26 20 มิ.ย. 65 20 มิ.ย. 75

รวม 100.00 90.00

ลําดับ

เ ร่ิมตน

มติจองซ้ือ

ครบกําหนด

 (ในการประชุม)

รายละเ อียด Rating ไดรับการจัดสรร ระยะเวลา

 
 

 ในป 2565 แผนการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล และลงทุนในหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. สหกรณ และ

ประกาศ คพช.ประจำป 9,000.00 ลานบาท  แบงเปน 

1. ลงทนุกองทุนสวนบุคคล     2,000.00 ลานบาท 

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

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

จัดสรรแลวทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อายุ
วงเงินอนุมัติ

(ลานบาท)

วงเงิน

(ลานบาท)

อัตรา ด.บ. 

รอยละ

1 PTTGC AA+/N 12 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.10 500.00 3.29

2 BANPU A+/S 10 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.75 450.00 3.89

3 GULF A-/S 7 300.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.15 50.00 3.21

4 GULF A-/S 10 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.55 150.00 3.72

5 WHA A-/S 5 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 2.90 180.00 2.90

6 IVL AA-/S 7 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.15 160.00 3.24

7 PTTEP AAA/S 10 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.05 200.00 3.05

8 PTTC AAA/S 12 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.40 430.00 3.47

9 BAM A-/S 7 300.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.85 300.00 3.92

10 CPFTH A+/S 12 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 4.40 500.00 4.63

11 CK A-/S 10 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 4.10 460.00 4.31

12 BTSG A/N 5 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.35 180.00 3.65

13 BGRIM A-/S 7 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 4.00 495.00 4.15

14 IRPC A-/S 7 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.75 65.00 4.17

15 EASTW A+/N 10 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 4.50 160.00 4.52

16 WHAUP A-/S 5 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.65 120.00 3.71

17 THANI A-/S 3.6 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.20 200.00 3.26

18 TCAP A/S 3 100.00 ไมตํ่ากวารอยละ 2.90 100.00 3.00

19 DTN AA/N 3 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.50 200.00 3.50

20 GULF A-/S 3 100.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.18 90.00 3.26

รวมท้ังสิ้น 4,990.00  

การลงทุนในหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. สหกรณ และประกาศ คพช. ประจําป 2565

อัตรา ด.บ.
ลําดับ บมจ . Rating

ไดรับจัดสรรนําเสนอ

 
            หมายเหตุ ณ 11 ส.ค. 65 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

  



เรื่องที่ 6.5        รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ.ไดจัดจางริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ (บล/บลจ.) จำนวน 5 แหง เพื่อบริหาร

จัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. จำนวน 8 กองทุน นั้น ทั้งนี้ บล/บลจ. ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 

31 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
 
 
ลำดับ บลจ. โอนเงินให 

บลจ.จัดการ 

มูลคาสินทรัพย 

ณ วันเร่ิมตน 

(ลานบาท) 

มูลคาสินทัพย 

ณ วันที่ 31 ก.ค.2565 
(ลานบาท) 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดำเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท) 
1 UOB(EQ) Tier 03 ก.พ. 63 500.000 498.266 -1.734 

2 ONE(PV0580) Tier 13 ก.พ. 63 500.000 482.726 -17.274 

3 UOB(EQ2) Trigger 06 ม.ค. 64 500.000 495.812 -4.188 

4 ONE(PV0592) Trigger 06 ม.ค. 64 500.000 497.726 -2.274 

5 UOB(EQ3) Tier 01 มิ.ย. 65 500.000 506.942 6.942 

6 KTBT(PV0253) Tier 01 ก.ค. 65 500.000 499.276 -0.724 

7 MFC(PEACOO) Tirgger 01 ก.ค. 65 500.000 502.577 2.577 

8 SCBAM(PFPEACO) 

Trigger 
01 ก.ค. 65 500.000 502.872 2.872 

รวมทื้ง 8 กอง 4,000.000 3,986.197 -13.803 

 

 

รายละเอียดการนำผลประโยชนออกจากกองทุนสวนบุคคล สอ.กฟภ. 
 

ลำดับ ว.ด.ป. UOB(EQ) ONE(PV0580) UOB(EQ2) ONE(PV0592) UOB(EQ3) 

Tier Tier Tier Tier Tier 

1 ป 2564 (6 ครั้ง) 60.000 40.000 30.000 30.000  

2 03 ก.พ. 2565  25.000    

3 14 ก.พ. 2565 20.000     

4 17 มิ.ย. 2565   20.000   

 รวมทั้งสิ้น 80.000 65.000 50.000 30.000  
 

รายละเอียดผลการดำเนินการ รายงวดตามเอกสารแนบ 

 

 

 

 



 

ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจดังนี้ 

 สภาวะคลาดการเงินโลกอยูในชวงเปลี่ยนผานจากความวิตกตานเงินเฟอไปสูความกังวลเกียวกับแนวโนม

ทางเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวมากขึ้น ซึ่งสะทอนไดจากมุมมองของ IMF ที่ปรับประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจ

โลกในปนี้ลงจาก 3.6% เปน 3.2% และในป 2566 ลดลงจาก 3.6% เปน 2.9%  เนื่องจาก IMF มองวาเศรษฐกิจ

โลกจะถูกกระทบจากเงินเฟอที่เรงตัวมากกวาคาด เศรษฐกิจจีนชะลอตัว รวมทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ 

พรอมทั้งเตือนถึงความเสี่ยงตานต่ำที่ยังคงมีอยูจากหลายปจจัย อาทิ ทิศทางเงินเฟอของสหรัฐฯ การระงับทอสง

กาซจากรัสเชียไปยังยุโรป การบริหารสถานการณ COVID-19 และปญหาภาคอสังหาฯ ของจีน ความสามารถใน

การชำระหนี้ของประเทศกำลังพัฒนาทามกลางสภาวะทางการเงินโลกที่ตึงตัว รวมถึงปจจัยภูมิรัฐศาสตรตางๆ ซึ่ง

อาจนำไปสูภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางแทจริงในอนาคต ความไมแนนอนดังกลาวจึงยังมีโอกาสสรางความผันผวน

ตอภาพรวมตลาดไดอีก ในระยะสั้น เริ่มมีการคาดหวังวาตัวเลขเศรษฐกิจที่หดตัว 2 ไตรมาสติดตอกันของสหรัฐฯ 

กอปรกับเงินเฟอคาดการณที่เริ่มออนตัวลง จะชวยซะลอความแข็งกราวในนโยบายการเงินของ Fed ไดบาง 

ภายหลังที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยมาสูระดับปจจุบันที่ 2.25-2.50% แลว ซึ่งจะเห็นวามีกระแสเงินทยอยไหลกลับ

เขาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 

  ในสวนของประเทศไทย การผอนคลายขอจำกัดการเดินทางของหลายประเทศหนุนภาคการ

ทองเที่ยวและการเดินทางในระยะขางหนา จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาในประเทศตั้งแต 2 ม.ค. - 6 ก.ค.

65 ราว2.2 ลานคน สรางรายไดประมาณ 1.25 แสนลานบาท เงินบาทที่ออนคาใกลแตะ 37 บาทตอดอลลาร            

ออนคาสูงสุดในรอบ 16 ป จากผลของการเรงข้ึนดอกเบ้ียของสหรัฐฯ และ Current Account ที่เปนลบจากราคา

น้ำมันที่พุงสูงมองเปนบวกระยะสั้นตอหุนกลุมทองเที่ยวและสงออก หุนไทยซึ่งมีมลูคาที่ไมแพงมากเทียบกับตลาด

สหรัฐฯ (ในแง Price-to-book และ Forward PE) นาจะเปนหนึ่งในเปาหมายของนักลงทุนตางชาติในแงกระจาย

ความเสี่ยง  

ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ฝาย

จัดการไดรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. ทั้ง 8 กอง ตามรายละเอียดแนบ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่องที่ 6.6       ผลการศึกษารางกฎกระทรวงเกี่ยวกับการฝากเงิน และการลงทุนของสหกรณ 

เลขานุการ 

 1.เรื่องเดิม 

ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 (เอกสารแนบ 1) 

ยุทธศาสตร :  การบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงนิ 

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหสหกรณเปนศูนยกลางทางการเงินของสมาชิกทั้งดานการออมและการลงทุน 

      ตลอดจนการใหผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงการสรางความเชื่อมั่น ความม่ันคงให 

   สมาชิกผูฝากและผูลงทุน 

กลยุทธ  :  สงเสริมการออมของสมาชิกและเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุนของสหกรณฯ 

แผนงาน :  1.1 โครงการศกึษากฎกระทรวงเรื่องการฝากเงิน และการลงทุนของสหกรณ   

   เพ่ือรองรับการลงทุนของ สอ.กฟภ. 

ตัวชี้วัด :  สอ.กฟภ. มีแผนการฝากเงินและการลงทุนที่รองรับกฎกระทรวงใหม ภายใน 2 เดือน    

   นับจากกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

 2.ขอมูล 

    2.1 ตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สหกรณ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (เอกสารแนบ 2)  

         มาตรา 89/2 การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใน

เรื่องดังตอไปนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ อาจกำหนดให

แตกตางกันไปตามขนาดของสหกรณก็ได  

                 (8) การฝากหรือการลงทุน 

2.2 กรมสงเสริมสหกรณไดจัดทำรางกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 89/2(8) ฉบับ

ประชาพิจารณ 2562 (เอกสารแนบ 3) เพื่อรับฟงความคิดเห็นของขบวนการสหกรณโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

กำหนดใหเงินของสหกรณสามารถนำไปฝากหรือลงทุนโดย 1) ลดความเสี่ยงดานเครดิตและ 2)ลดความเสี่ยงดาน

สภาพคลองและดานตลาดซึ่งรางดังกลาวไมไดรับการยอมรับจากขบวนการสหกรณ และยังไมมีการนำเสนอ

คณะรัฐมนตรี 

2.3 ฝายจัดการไดเปรียบเทียบรายละเอียดตามรางกฎกระทรวง (ฉบับประชาพิจารณ 2562) ดังกลาวกับ

ขอกำหนดปจจุบัน 

 

 

 

 

 



 
 

(ราง) กฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณออม

ทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... 

ขอกำหนดปจจุบัน 

ขอ 2 สหกรณและชุมนุมสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ตามที่

กำหนดไวตามมาตรา 62(1)(2)(3)(4)(5)และ(6) แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 3 สหกรณอาจฝากหรือลงทนุได ตามที่กำหนดไว 

ตามมาตรา 62(7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ตามที่

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนดไว ทั้งน้ีไมเกินรอย

ละ 80 ของทุนเรือนหุนและทุนสำรอง 

พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 

มาตรา 62 เงินของสหกรณนั ้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได

ดังตอไปนี้ 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

(2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพ่ือให

ความชวยเหลือทางการเงินแก 

สหกรณ 

(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทาง

การเงินแกสหกรณ 

(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

(6) ซื้อหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือ

สงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียนสหกรณ 

พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 

(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกำหนด 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2563 

ขอ 2 “ตราสารแสดงสิทธิในหนี ้” หมายความวาตั ๋วแลกเงิน ตั๋ว

สัญญาใชเงิน หุนกู 

        “หุนกู” หมายความวา หุนกูที่มีหลักประกันหรือหุนกูไมดอย

สิทธิ ทั้งนี้ไมรวมถึงหุนกูที่มีอนุพันธแฝง หรือหุนกูไมมีกำหนดไถถอน 

ขอ 3 เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทนุได ดังตอไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 

(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม

มีขอจำกัดความรับผิด 

(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 

(4) บัตรเงินฝาก หรือรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอรซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันการชำระคืนตน

เงินและดอกเบ้ีย    

 

 

 

 



 
(ราง) กฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณออม

ทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... 

ขอกำหนดปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข อ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณและช ุมนุมสหกรณท ี ่ ได

ดำเนินการอยูกอนวันท่ีกฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับ ใหฝากหรือลงทุน

ในสินทรัพยดังกลาวตอไปนี้ไดจนกวาจะครบกำหนดตามสัญญาการ

ลงทุนแตละสัญญา 

 

สหกรณ หรือชุมนุมสหกรณใดลงทุนในสัดสวนเกินกวาท่ีกำหนดขอ 3 

และ ขอ 4 หามมิใหมีการลงทุนตามมาตรา 62(7) เพ่ิมเติม 

(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใต

โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระ

ราชกำหนดนิต ิบ ุคคลเฉพาะกิจ เพื ่อการแปลงสินทรัพย เปน

หลักทรัพย  พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการ

จัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(6) หุนกู ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดบั A- ขึ้นไป 

จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื ่อถือที ่ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความ

เห ็นชอบจากคณะร ัฐมนตร ี  และอย ู  ในการกำก ับด ูแลของ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการลงทุนตาม

มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  

ขอ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3(7) รวมกันตองไมเกิน

ทุนสำรองของสหกรณและตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

ของสหกรณกอนจึงดำเนนิการได 

 

ทั้งนี้พบประเด็นที่แตกตางกันดังนี้ 

(ราง) กฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณออม

ทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... 

ขอกำหนดปจจุบัน ตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 

และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเรื่องขอ

กำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2563 

สหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตามที่กำหนดไวตามมาตรา 62(7) แหง 

พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2562 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกำหนดไวทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 80 ของทุนเรือนหุนและทุน

สำรอง 

 

 



 

  2.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สอ.กฟภ. มีการดำเนินการดังนี้ 

  1) ทุนเรือนหุน   23,394.301 ลานบาท 

  2) ทุนสำรอง    1,922.027 ลานบาท 

  3) ทุนเรือนหุนและทุนสำรอง       25,316.328 ลานบาท 

  4) การฝากและและการลงทุนแบงตามประกาศ คพช. ดังนี้ 

การลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณและประกาศ คพช. วงเงิน (ลานบาท) 

สอ.กฟภ. ลงทนุ บลจ. ลงทุน 

มาตรา 62 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

(2) ฝากในธนาคาร   หรือฝากในสถาบันการเง ินที ่มี

วัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

 

(4) ซ ื ้อห ุ นของธนาคารที ่ม ีว ัตถุประสงคเพื ่อใหความ

ชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความ

สะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณโดย

ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติกำหนด 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

เรื ่อง ขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื ่นของสหกรณ 

พ.ศ.2563 

 

ขอ 3 เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 

(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลกัหลังหรือรับอาวลั 

โดยไมมขีอจำกัดความรับผิด 

(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปน

ผูออก 

(4) บัตรเงินฝาก หรือรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรซึ ่งสถาบันคุ มครองเงินฝาก

ประกันการชำระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 

 

2,250.000 

- 

 

- 

 

- 

 

35.000 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

พันธบัตร 154.903/ 

หุนสามัญ 1,466.696 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 



(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออก

ภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ที ่ไดรับ

อนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการ

แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  พ.ศ.2540 และตราสาร

แสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรบัการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแต

ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณและประกาศ คพช. วงเงิน (ลานบาท) 

สอ.กฟภ. ลงทนุ บลจ. ลงทุน 

 (6) หุนกู ที่ไดรับการจัดอันดบัความนาเชื่อถือตั้งแตระดบั 

A- ขึ ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื ่อถือที ่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (รวมทุกตัวที่ สอ.กฟภ.ถือครอง 

(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดย

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ีและอยูในการกำกับดูแล

ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการ

ลงทุนตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.

2542  

34,725.712  

 

 

 

- 

 

 

- 

75.616 

 

 

 

25.069 

 

 

- 

รวม 

ฝากหรือลงทนุอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติกำหนดตามมาตรา 62(7)  

34,725.712  

 

100.685 

 

 3.ขอพิจารณา 

 พิจารณาจากขอมูลการลงทุนของสหกรณ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 สหกรณฝากและลงทุนตามมาตรา 

62(7) เทียบไดเปน 137.565% ของทนุเรือนหุนและทุนสำรอง ((34,725.712+100.685))/25,316.328) ซึ่งเกินกวา

กรอบ 80% (20,253.062) ตามที่รางกฎกระทรวง (ฉบับประชาพิจารณ 2562) กำหนดไวมาก  ซึ่งเมื่อพิจารณา

จากรางกฎกระทรวง ขอ 5 วรรคสอง สอ.กฟภ. จะถูกบังคับโดยกรอบ 80% หามมิใหมีการลงทุนตามมาตรา 

62(7) เพ่ิมเติม  ซึ่งจะมีผลใหผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนกูที่ สอ.กฟภ.เคยไดรับจะทยอยลดลง 

 

 
 



 ทั้งนี้แนวทางแกไขที่สามารถดำเนินการไดดังนี้ 
 

แนวทางแกไข ขอดี ขอเสีย 

1.เพ่ิมทุนเรอืนหุน -เพิ่มความมั่นคงของสหกรณ 1.ไมสอดคลองกับนโยบายการลด

อัตราการเพิ ่มของทุนเรือนหุนที่ถือ

ปฏิบัติอยู 

2.สอ.กฟภ. มีภาระในการจายเงินปน

ผลเพ่ิมขึ้นตามทุนเรอืนหุน 

2.เพ่ิมทุนสำรอง -เพิ ่มความมั ่นคงของสหกรณ และ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ 

สอ.กฟภ. แตที่ผานมา สอ.กฟภ. เพิ่ม

ทุนสำรองไดเพียงปละ 120-160 

ลานบาท 

- 

 

3.เพิ่มการลงทุนโดยการฝากเงินใน 

ชสอ. 

-เพิ่มสภาพคลองของ สอ.กฟภ. ผลตอบแทนต่ำกวาการลงทุนในหุนกู

ในชวงเวลาเดียวกัน 

 

อนึ่งรางกฎกระทรวงดังกลาวยังไมเปนที่ยอมรับของขบวนการสหกรณ กฎกระทรวงที่ออกมา

ใชจริงอาจแตกตางจากรางดังกลาว รวมถึงอาจมีประกาศ คพช. ฉบับใหมที่สาระแตกตางจากเดิม    

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565  ฝาย

จัดการไดนำเสนอผลการศึกษารางกฎกระทรวงการฝากเงิน และการลงทุนของสหกรณหากมีการประกาศใช  

ทั้งนี้ฝายจัดการไดประสานงานกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย(ชสอ.)   โดย ชสอ. ไดชี้แจงวายังไมมี

ความชัดเจนในเรื่อง (ราง)กฎกระทรวงดังกลาว   หากมีความคืบหนาจะนำมารายงานใหทราบอีกครั้ง 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.7 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 

เลขานุการ ตามที่ ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)       

ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 ใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 ตอป นั้น 

  คณะอนุกรรมการการลงทุนไดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

6 ตอ 1 เสียง ใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 ตอป จากรัอยละ 0.50 เปนรอยละ 075 โดยใหมีผลทันที 

ทั้งนี้ 1 เสียง เห็นควรใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รอยละ 0.50 ตอป คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจไทยมี

แนวโนมฟนตัวชัดเจนขึ้น โดยคาดวาจะกลับเขาสูระดับกอนการระบาดของ COVD-19 ไดภายในสิ้นปนี้  และจะ

ขยายตัวต อเน ื ่องในระยะตอไป ขณะที ่ อัตราเง ินเฟ อทั ่วไปย ังม ีแนวโนมอยู  ในระด ับสูงอ ีกระยะหนึ่ง                 



คณะกรรมการฯ ประเมินวานโยบายการเงินที่ผอนคลายมากเปนพิเศษเพื่อรองรับวิกฤติ COVD-19 ในชวงที่ผาน

มาจึงมีความจำเปนลดลง โดยกรรมการสวนใหญเห็นควรใหปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 ตอป     

ในการประชุมครั้งนี้ สวนกรรมการ 1 ทานเห็นควรใหปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.50 ตอป เพื่อชวย

ลดความเสี่ยงที่อาจตองเรงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยประเมินวจะไมกระทบการฟนตัวของเศรษฐกิจ

อยางมีนัยสำคัญ จึงเห็นควรใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวในการประชุมครั้งนี้ และเห็นวาการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายกลับเขาสูระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพในระยะยาว ควร

ดำเนินการอยางคอยเปนคอยไป โดยใหสอดคลองกับบริบทเศรษฐกิจและเงินเฟอในระยะขางหนา ซึ่ง

คณะอนุกรรมการการลงทุนจะติดตามและเสนอผลการประชุม กนง. ในคราวตอๆ ไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติท่ีประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.8 ธนาคาร ไอซีบีซีไทย จำกัด (มหาชน) แจงผลการพิจารณาเพิ่มวงเงินสินเช่ือ 

เลขานุการ  ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่องที่ 4.4 

เพ่ิมวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน และเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยค้ำประกันประจำป 2565  

ขอพิจารณาที่ 2 ธนาคารไอซีบีซีไทย จำกัด(มหาชน)  

- ขอเพิ่มวงเงินกู ยืมฯ จำนวน 800 ลานบาท เพื่อสำรองไวเปนสภาพคลอง และดำเนินงานใน

ธุรกรรมของ สอ.กฟภ. 

- นำหุนกูจำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 900 ลานบาท  เพ่ือเปนหลักทรัพยคำ้ประกันวงเงินกูยืมฯ

ที่ขอเพิ่มจำนวน 800 บาท 

ลำดับที่ รายละเอียด จำนวนหนาต๋ัว 

(ลานบาท) 

1 หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย ครั้งท่ี 1/2563 ชุดที่ 2 300.00 

2 หุนกู บมจ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้(ประเทศไทย) 2/2563 ชุดที่ 1 250.00 

3 หุนกู บมจ.บานปู ครั้งท่ี 2/2564 ชุดที่ 2 290.00 

4 หุนกู บริษัท เอ็ชเอมซี โปลีเมอส จำกัด ครั้งท่ี 1/2563 ชดุที่ 4 150.00 

 รวม 990.00 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติการเพ่ิมวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน และเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยค้ำประกันประจำปแลวนั้น 

 

 

 



ทั้งนี้ ธนาคารไอซีบีซีไทย จำกัด(มหาชน) ไดทำจดหมายแจงผลการพิจารณาเพิ่มวงเงิน เมื่อวันที่ 2 

สิงหาคม 2565 โดยธนาคารปรับเพ่ิมวงเงินมีรายละเอียดดังนี้ 

- วงเงิน PN Revolving เพิ่มจำนวน 300 ลานบาท จากวงเงินเดิม 200 ลานบาท รวมเปนวงเงิน

ทั้งสิ้น 500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยตลาดของธนาคาร (Market Rate) ซึ่ง

ธนาคารจะแจงใหทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

- โดยมีเงื ่อนไขเพิ่มเติมคือ ใหดำเนินการตรวจ NCB. ในนาม สหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมภิาค จำกัด หลังจากอนุมัติครั้งนี้และรอบทบทวนวงเงินทุกๆป 
 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565  ฝาย

จัดการรายงานวาไดประสานงานผูจัดการธุรกิจสัมพันธ (RM) ของธนาคารโดยจะมีการจัดทำสัญญาภายในวันที่ 

23 สิงหาคม 2565  โดยธนาคารเลือกใชหุ นกูลำดับที่ 2 หุนกู  บมจ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) 

2/2563 ชุดที่ 1 จำนวน 250 ลานบาท  และหุนกูลำดับที่ 4  หุนกู บริษัท เอ็ชเอมซี โปลีเมอส จำกัด ครั้งท่ี 

1/2563       ชุดที่ 4 จำนวน 150 ลานบาท  เปนหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.9 บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) แจงเปลี่ยนช่ือเปลี่ยนเปน บริษัทหลักทรัพย  

                    ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

เลขานุการ ดวยบริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จำกัด(มหาชน) ผูบริหารกองทุนสวนบุคคลสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจำกัด กองที่ 6(PV0253)  ไดสงหนังสือเรื่อง บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จำกัด

(มหาชน) (กลุมบริษัท เคทีบีเอสที) (KTBST Group)  เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 

(กลุ มธุรกิจการเงิน ดาโอ(ประเทศไทย)) (DAOL(THAILAND)) และเปลี ่ยนตราสัญลักษณใหม มีผลวันที่ 15 

สิงหาคม  2565 

  เนื่องดวย บริษัท KTB Investment & Securities ประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ 

บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) (กลุมบริษัท เคทีบีเอสที) ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท DAOL Investment 

& Securities  โดยบริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จำกัด(มหาชน) เปลี่ยนเปน บริษัทหลักทรัพย ดาโอ(ประเทศ

ไทย) จำกัด(มหาชน) 

  ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อ และตราสัญลักษณของกลุมบริษัท เคทีบีเอสที ไมไดกระทบกับการบริหาร

ของบริษัท บริการที่นำเสนอ ธุรกรรมท่ีมีอยู หรือขอตกลงท่ีทำกับบริษัทไวกอนหนาแตอยางใด 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 



 

เรื่องที่ 6.10 นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบให สอ.กฟภ. ลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด  

  (มหาชน) 

เลขานุการ 

 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.11 รายงานขอมูลสมาชิก สอ.กฟภ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

เลขานุการ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาที่ ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติ

สมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก

และการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,837 1,894 35,731 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 129 10 139 

                   รวมสมาชิก 33,966 1,904 35,870 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 32  1 33 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 12 - 12 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก - - - 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 1 - 1 

รวม 45 1 46 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,921 1,903 35,824 
 

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.12 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 06/2565 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 และ คำสั่ง ที่ สอ.กฟภ. 19/2560  

สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจ อนุมัติเงินกูทุกประเภท ที่ไมมีสถานะอยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ ตามกรอบวงเงินกำหนด และ ใหฝาย

จัดการมีอำนาจในการอนุมัติเงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 

  ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉุกเฉิน 

เดือนกรกฎาคม 2565  ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 907 ราย  เปนจำนวนเงิน 594,307,000 บาท (หารอยเกาสิบสี่

ลานสามแสนเจ็ดพันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

 

 
 



อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการ

และคณะอนุกรรมการ

เงินกู 

 

เงินกูสามัญทั่วไป 327 505,824,000 

เงินกูสามัญเพื่อผูประสบภัย   

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 1 236,000 

เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือ

สมาชิก 

2 1,000,000 

เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 1 804,000 

เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 

(รายเดือน) 

30 21,828,000 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 12 11,239,000 

ฝายจัดการ 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 345 17,325,000 

เงินกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 189 36,051,000 

รวม 907 594,307,000 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.13 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-31  

กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

1. แบบรายงาน ปปง.1-01 (การฝากเงินสดตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป,   จำนวน   5  ราย 

   การถอนโอนบัญชีสหกรณตนเองไปบัญชีสหกรณของบุคคลอ่ืนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป)  

2. แบบรายงาน ปปง.1-02 (การจำนองและไถถอนทรัพยสินที่มี จำนวน   -  ราย 

   มูลคาทรัพยสินตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป เพ่ือเปนหลักประกันเงนิกู     

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

 

มติท่ีประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

 

 



เรื่องที่ 6.14 รายงานการใชเงินงบประมาณ 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม  2565 ดังนี้ 

รายการ 

งบประมาณที่เสนอขอ

อนุมัติ 

จายจริง มกราคม-

กรกฎาคม 2565 คงเหลือ 

หมวดที่ 1  คาตอบแทน 33,543,000.00 19,663,531.31 13,879,468.69 

หมวดที่ 2  คาใชสอย 41,765,000.00 26,124,499.04 15,640,500.96 

หมวดที่ 3  คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 11,100,000.00 1,916,339.04 9,183,660.96 

หมวดที่ 4  ครภุัณฑขออนุมัติป 2565 2,307,148.83 163,028.00 2,144,120.83 

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

รวม 89,715,148.83 47,867,397.39 41,847,751.44 

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติท่ีประชุม ใหนำเขาการประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.15 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการ ขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และซื้อ

หุนพิเศษงวดเดือน กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

 
 



 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติท่ีประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.16 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญทายาท

ใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชนประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทนุสวัสดิการชวยเหลือคาทำ

ศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน 

กรกฎาคม 2565 ดังนี ้

  



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม ใหนำเขาการประชุมในครั้งถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เรื่องที่ 6.17 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

เลขานุการ     สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันที่  1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี  

31 กรกฎาคม  2565  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

 

 ประเภท  จำนวน          จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 
        

         เงินกูสามัญ       

 - สามัญทั่วไป (สท.) 331  513,137,000.00 168,299,691.70 

 - สามัญเพ่ือการศึกษา (สศ.) 2  316,000.00 316,000.00 

 - สามัญเพ่ือผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

 - สามัญเพ่ือชวยเหลือโควิด (สว.) 3  1,489,000.00 1,445,002.24 

 

 เงินกูพิเศษ       

 - พิเศษเพ่ือการเคหะ (พล.) 3  2,710,000.00 2,710,000.00 

 - พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) -   - 

 - พิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 44  37,534,000.00 26,138,318.90 

   (พด.,พท.)      

 - พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ (พอ.) -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.) 275  55,832,000.00 41,210,310.16 

         เงินกูฉุกเฉิน   342  17,115,000.00 14,606,673.36 

  รวมทั้งสิ้น 1,000   628,133,000.00 254,725,996.36 

 

        จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

 

  
มติท่ีประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

 

 

 

 



เรื่องที่ 6.18 รายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ที่ขาดจาก 

  สมาชิกภาพและมีภาระหนี้สิน    

เลขานุการ ฝายจัดการขอรายงานลูกหนี ้สมาชิกปกติที ่เร ียกเก็บเงินงวดรายเดือนไมได (ทั ้งหมดหรือ

บางสวน) และลูกหนี้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพและมีภาระหนี้สินคางชำระประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

(เอกสารแนบ) สรุปไดดังนี้ 
 

ลูกหนี้คางชำระ 

ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น รับชำระหนี้ คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

สมาชิกปกต ิ

เรียกเก็บเงินกู              

รายเดือนไมได 

23 1,479,594.64 11 288,591.90 12 563,544.33 22 1,204,642.21 

ลูกหนี้พนสภาพ 

4 1,927,519.85 1 913,446.43 - - 5 2,840,966.28 ออกจากงาน

ประจำ โดย 

กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

8 7,328,207.14 1 628,885.65 5 
1,117,032.42 

(บางสวน(3)) 
7 6,840,060.37 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 17 23,344,200.75 - - 1 
1,755.42 

(บางสวน(1)) 
17 23,342,445.33 

ลูกหนี้พนสภาพ 

10 10,869,042.70 1 1,152,252.74 - - 11 12,021,295.44 ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 

1 244,691.07 1 1,439,663.25 - - 2 1,684,354.32 

(เสียชีวิต) 

รวม 63 45,193,256.15 15 4,422,839.97 14 1,682,332.17 64 47,933,763.95 

 

        หมายเหตุ สำหรับลูกหนี้เกษียณอายุ ใชหุนคำ้ประกัน ไมไดสรุปขอมลูนำเสนอ เนื่องจากเปนกลุมที่มีความเสีย่งต่ำ 

 



อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.07 % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.18 % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูทั้งหมด    =    0.21 % 

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม ใหนำเขาการประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.19 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันประจำเดือน 

กรกฎาคม 2565 สรุปไดดังนี้ 
 
 

ลกูหนีคา้งชาํระ 

ยกมาจากเดือนก่อน 

ลกูหนีทีเกิดขึน คาดการณจ์ะขอใช ้ คงเหลือลกูหนีคา้ง 

ระหว่างเดือน กองทนุ ฯ ระหว่างเดือน ชาํระ 

จาํนวน จาํนวนเงนิ จาํนวน จาํนวนเงนิ จาํนวน จาํนวนเงนิ จาํนวน จาํนวนเงนิ 

ลกูหนีพน้สภาพ 

- - 2 810,121.91 - - 2 810,121.91 
ออกจากงานประจาํ โดย 

กฟภ. 

ลกูหนีพน้สภาพ 

2 1,265,462.35 1 883,312.37 1 

2,340.91 

(บางส่วน( )) 
3 2,146,433.81 

โดย สอ.กฟภ. 

ลกูหนีพน้สภาพ 

3 3,787,086.21 - - - - 3 3,787,086.21 

ถกูพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาด 

ลกูหนีดาํเนินคด ี 14 19,383,645.32 - - - - 14 19,383,645.32 

รวม 19 24,436,193.88 3 1,693,434.28 - 2,340.91 22 26,127,287.25 

 
 

 

 

 



ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน ณ  ก.ค. 65 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2565  เปนเงิน   36,932,079.72 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2564     เปนเงิน                           -     บาท    

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน                 9,723,958.46  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   เปนเงิน    27,208,121.26 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 

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม ใหนำเขาการประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.20 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏบัติ

งานประจำป 2565 เพื ่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณฯ ใหมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได อีกทั้งเพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงได

กำหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณไว 5 ดาน ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ

การอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เปนจำนวนเงิน 11,100,000 บาท 

และคำสั่งท่ี สอ.กฟภ. 14/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการโดยมีอำนาจ

หนาที ่และความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำป นำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ (ตามขอ 8) นั้น 

  ดังนั้นเพื่อใหแผนปฏิบัติการประจำป 2565 บรรลุตามเปาหมายที่กำหนดและเปนไปตามคำสั่งที่

อางถึง และตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรื่องที่ 5.1 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 (เดือนมกราคม-กรกฎาคม) เห็นชอบนำเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ ดังนี้ 

1. ดำเนินการเรียบรอยแลว 6   โครงการ 

2. ดำเนินการแลวบางสวน 4  โครงการ 

3. อยูระหวางการดำเนินการ 27  โครงการ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 



 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ 

เรื่องที่  7.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือน กันยายน 2565 

ฝายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 10 ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 

2565  เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุม      

ใหทราบตอไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 13.00 น. 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                     (นายสเฐียรพงศ  ฤทธิเรืองเดช) 

                 กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 


