
รายงานการประชุม  

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 

ครั้งท่ี 11/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

3. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

4. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

5. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช  กรรมการดำเนินการ 

6. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการ 

7. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

8. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

9. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

10.  นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

11. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

12.  นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

13. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

กรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. นายพีระพล  ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 

2. นายสุชาติ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 
 
กรรมการที่ไมเขารวมประชุม 

- ไมมี    - 
 
ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นาจินตนา  นพนรากุล  (เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1) 

 5. นายวัฒนา  สุขทอง   (เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1) 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.  



ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

ประธาน  ดวยสหกรณฯ ไดทำเรื่องเสนอ ผวก. ขอใชพ้ืนที่เพ่ิมเติมบริเวณพ้ืนที่ในโรงอาหาร ของอาคาร 3 

เปนสวนที่ตอจากหองประชุมของ สอ.กฟภ.  เบื้องตน ผวก. ไดสงเรื ่องตอให รผก.(นายชีวินฯ) ซึ่งเปนผูดูแล

สถานที่โดยรวมของ กฟภ. ไดมีการพูดคยุกัน สรุปวาพื้นที่ในโรงอาหารไมสามารถใหได เนื่องจาก ในป 2566 จะมี

การรื้อโรงอาหารรอน (โรงอาหารเดิม) ซึ่งอาจตองมีการใชพื้นที่ของโรงอาหาร อาคาร 3  ทาง รผก.(นายชีวินฯ)  

ไดหารือรวมกับ ผวก. แลว โดยจะจัดพื้นที่บนดาดฟาอาคาร 3 ใหกับสหกรณฯ โดยสหกรณจะตองมีการกำหนด

แบบแปลนในการกอสราง คาดวาจะตองดำเนินการใหเสร็จภายในป 2566 ตอไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

เรื่องที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 

  ครั้งที ่10/2565 (พิเศษ) วันที่ 14 กันยายน 2565   
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบและรับรอง  
 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  

ครั้งที่ 10/2565 (พิเศษ) วันที่ 14 กันยายน 2565   

 

ระเบียบวาระที่ 3     รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกิจการ 

เรื่องที่ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณอมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จำกัด ประจำเดือน กันยายน 2565 

ผูตรวจสอบกิจการ ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2565 ไดมีการเลือกตั้ง

ใหขาพเจานายวัฒนา สุขทอง และ นางจินตนา นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ประจำป 2565-2566 นั้น 

คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณประจำเดือนกันยายน 2565 ระหวางวันที่ 5, 6

และ 13 กันยายน 2565 แลว จึงขอสรุปผลการตรวจสอบกิจการ ดังตอไปนี้  
 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1 เพื่อใหทราบวา สหกรณมีการจัดใหมีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ของ

สหกรณ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง และดานปฏิบัติการ ตามที่นายทะเบียน

สหกรณกำหนด  
 1.2 เพื่อใหทราบวา สหกรณ ไดจัดใหมีการทบทวนนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยาง

สม่ำเสมอ พรอมทั้งรายงานผลการดำเนินการใหคณะกรรมการดำเนินการทราบ  

 



2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

 2.1 ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำป 2565  

 2.2 คูมือการบริหารความเสี่ยงสหกรณ พ.ศ.2564 และแผนบริหารความเสี่ยงดานผลตอบแทนการลงทุน 

ประจำป 2566 
 

3. ผลการตรวจสอบ  

3.1  จากผลการตรวจสอบ สหกรณอยูระหวางการดำเนินการปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงใหเปน

ปจจุบัน และสอดคลองกับนโยบายของสหกรณ โดยไดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดานผลตอบแทนการลงทุน 

ประจำป 2566 มาแลว ทั้งนี้ ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ อยูระหวางการพิจารณา

ดำเนินการจัดทำแผนประจำป 2566  สวนความเสี่ยงดานสินเชื่อ การดำเนินการยังไมชัดเจน โดยมีขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะดังนี้ 

ขอสังเกตและเสนอแนะ 

1. สหกรณมีการเก็บรักษาเงินสดประจำวันตามระเบียบสหกรณ เงินสดสวนเกินจะตองนำฝากเขาบัญชี 

ธนาคารเปนประจำทุกวัน จากการตรวจสอบ พบวาเจาหนาที่ใชมอเตอรไซส(ขับขี่โดยบุคคลภายนอกที่ไมไดเปน

เจาหนาที่สหกรณ) เปนยานพาหนะในการนำเงินสดไปฝากเขาบัญชีธนาคารเปนประจำ ซึ่งประเด็นนี้ สหกรณควร

พิจารณาจัดการความเสี่ยงเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ โดยหาวิธีเพ่ิมความปลอดภัย หรือถายโอนความ

เสี่ยง เชน การทำประกันภัยใหเจาหนาที่ และประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน   

2. การโอนเงินฝากระหวางบัญชีสมาชิก พบบางรายการมีสมาชิกแจงมาทาง Application Line ใหโอน 

ระหวางบัญชีตนเอง โดยไมไดแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนใหชัดเจน  แมวาจะเปนสมาชิกคนเดียวกันก็ตาม 

สหกรณควรเพ่ิมมาตรการการตรวจสอบใหรัดกุมมากยิ่งข้ึน 

3. สหกรณมีแผนบริการความเสี่ยงดานผลตอบแทนการลงทุน โดยกำหนดไวเปนแผนกลยุทธประจำป  

2566 นั ้น การกำหนดนโยบายและแนวทางดานการลงทุนใหสอดคลองกับแผนระดมเงินทุนและแผนการให

สินเชื่อของสหกรณ ก็อาจนำมาพิจารณารวมดวย เพ่ือใหมีแผนรองรับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุน 

4. สหกรณ มีการจัดทำระเบียบ เก่ียวกับมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมรักษาความปลอดภัยของระบบ 

โปรแกรมงานสหกรณ ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด แตยังไมมีการทดสอบระบบความปลอดภัย

หรือมีการประเมินผลของระบบอยางสม่ำเสมอ หากระบบขัดของอาจมีความเสี่ยงจากการหยุดชะงักการใหบริการ

หรือขอมูลสูญหายได  

5. สหกรณควรจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการ โดยจัดหาผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

มาเปนเครื่องมือในการปองกันหรือแกไขความเสียหาย หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่สหกรณได  
 

4. การติดตามและแกไขตามขอสังเกต 

โดยรวมสหกรณมีการแกไข และปรับปรุงขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานตามขอสังเกต และมีการ

ดำเนินการพิจารณาตามขอเสนอแนะ ไวแลวอยางเหมาะสมตามควร 



 

 ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบ ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการขางตน เปนไปตามอำนาจหนาที่

ตาม ที่กำหนดไวในขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 96 คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาดำเนินการไดตาม

ความเหมาะสม  
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือน กันยายน 2565 และใหในสวนท่ีเก่ียวของพิจารณาดำเนินการ 

ในขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการดวย 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง 

เรื่องที่ 4.1 การจายคาชดเชยวันหยุดพักผอนประจำปใหเจาหนาที่ สอ.กฟภ.ท่ีถูกเลิกจาง 

1. เรื่องเดิม 

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั ้งที ่ 9/2565 เมื ่อวันที ่ 24 สิงหาคม 2565               

เรื ่องที ่ 5.5 มีมติใหฝายจัดการพิจารณาการจายคาชดเชยวันหยุดพักผอนประจำปที ่คงเหลือในป 2565                  

ที่ สอ.กฟภ. เลิกจาง นาย อ.  เลขประจำตัวเจาหนาที่................ โดยใหพิจารณาจำนวนวันตามที่ไดรับขอมูลจาก

สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 นั้น 
 

2. ขอมูล 

ฝายจัดการพิจารณาจำนวนวันตามขอมูลที่ไดรับจากสำนักงานสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แลว มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 เนื่องจากในป 2565 นาย อ. ปฏิบัติงานเพียง 7 เดือน การคำนวณวันหยุดพักผอนประจำป 

2565 ที่คงเหลือ สามารถใชวิธีคำนวณ ดังนี้ 
 

จำนวนเดือนที่ปฏิบัติงานจริง X วันหยุดพักผอนประจำปตามสิทธิ (10 วัน) 

12 เดือน 
 

 
 

7 เดือน X 10 วัน 

12 เดือน 
 

 

 

 

วันหยุดพักผอนประจำป 2565 

คงเหลือ จำนวน 6 วัน 
= 



2.2 ในป 2565 นาย อ. ไดใชวันหยุดพักผอนประจำปไปแลว 2.5 วัน จึงมีวันหยุดพักผอน

ประจำป  2565 คงเหล ือที ่สามารถนำมาคำนวณค าชดเชยได   จำนวน 3.5 ว ัน (6 ว ัน – 2.5 ว ัน)                   

สามารถคำนวณได ดังนี้ 
 

23,000 บาท (คาจางอัตราสุดทาย) 

     30 วัน 
 

ดวยเหตุนี้ สอ.กฟภ. ตองจายคาชดเชยวันหยุดพักผอนประจำปที่คงเหลือในป 2565  ใหแก  

นาย อ. เปนเงินจำนวน 2,683.33 บาท 
 

3. ขอพิจารณา 

ฝายจัดการพิจารณาตามที่ไดรับขอมลูจากสำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 

พื ้นที ่ 2 แลว เห็นควรให สอ.กฟภ. จายคาชดเชยวันหยุดพักผอนประจำปที ่คงเหลือ ในป 2565 ใหแก             

นาย อ.  เปนเงินจำนวน 2,683.33 บาท ตอไป 
 

   จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให สอ.กฟภ.จายคาชดเชยวันหยุดพักผอนประจำป 2565 กรณีถูกเลิกจาง  ใหแก       

นาย อ.  เปนเงินจำนวน 2,683.33 บาท (สองพันหกรอยแปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

เรื่องที่ 5.1     พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไป ราย น.ส. ว.  (คลีนิคแกหนี้) ลาออก กสช.  

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย น.ส. ว.  สมาชิกเลขที่................. สังกัด กฟอ..................สามัญทั่วไป 

จำนวน 2,500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับปดชำระหนี้เงนิกูฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 50,000 บาท 

เงินกูเสามัญเพ่ือซื้อทรัพยสิน เปนจำนวนเงิน 179,513.07 บาท และเงินกูสามัญทั่วไปตามสัญญาเดิม เปนจำนวน

เงิน 1,846,462.90 บาท ในการนี้สมาชิกไมประสงคปดหนี้สามัญรับสภาพหนี้ และมีภาระหนี้การเงิน อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย และหนี้คางชำระเกิน 90 วัน ดังนี้   

(1) ธนาคารออมสิน                          จำนวนเงิน    418,456.00 บาท (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย)  

(2) บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)       จำนวนเงิน    198,264.00 บาท (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

(3) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน  )จำนวนเงิน    134,330.00 บาท (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

(4) บริษัท เคบี เจ แคปปตอล จำกัด      จำนวนเงิน      83,030.00 บาท (หนี้คางชำระเกิน 90 วัน) 

    รวม   จำนวนเงิน    839,080.00 บาท 
 

โดยสมาชิกแจงไมปดภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากภาระหนี้ดังกลาว สามีที่หยาแลว

เปนผูรับผิดชอบชำระหนี้ทุกเดือน  

วันหยุดพักผอนประจำป 2565 

คงเหลือ จำนวน 3.5 วัน 
X 



ตามการประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู (คลีนิคแกหนี้) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เนื่องจากสมาชิกผูกู

ไมไดชี้แจงแนวทางในการชำระหนี้กับสถาบันการเงิน เห็นวายังไมควรพิจารณาคำขอกูสามัญ 

สมาชิกไดทบทวนคำขอกูตามขอสังเกตของคณะอนุกรรมการเงินกูแลว ขอกูสามัญทั่วไปเพิ่มเปน 3,000,000 

บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินที่ไดไปชำระหนี้เงินกูฉุกเฉินเปนจำนวนเงิน 37,314.81 บาท เงินกูสามัญทั่วไปรับ

สภาพหนี้ เปนเงิน 360,728.47 บาท และเงินกูสามัญทั่วไปตามสัญญาเงินกูเดิม เปนเงิน 1,753,683.63 บาท และ

ปดหนี้สถาบันการเงิน ดังนี้ 

(1) ธนาคารออมสิน                          จำนวนเงิน    419,987.00 บาท (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

(2) บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)       จำนวนเงิน    198,264.00 บาท (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

(3) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน    103,000.00 บาท (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

                      รวม    จำนวนเงิน    721,251.00 บาท 

สำหรับภาระหนี้ บริษัท เคบี เจ แคปปตอล จำกัด  สมาชิกไดปดชำระไปกอนหนานี้แลว จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป  ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระ

การผอนชำระรายเดือน 34,370.00 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 115 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิ

จากเดิม 11,516.03 บาท เปนจำนวนเงิน 13,526.03 บาทตอเดือน และและภายหลังไดรับอนุมัติเงินกูภาระหนี้

สถาบันการเงินอื่นคงเหลือที่ปรากฏในขอมูลเครดิตแหงชาติ (เครดิตบูโร)  จะแสดงสถานะเปนปกติ โดยหักจาก 

สลิปเงินเดือน ๆ ละ  7,600 บาท และผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 12,505.00 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูล

เครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) สมาชิกมีรายไดเสริมจากคาเชาบาน เดือนละ 7,500 บาท  กรณีผูกูลาออกจาก กสช. 

และสมัครกลับเขาเปนสมาชิกเมื่อกุมภาพันธ 2564 ยังไมครบ 3 ป ไดเพิ่มผูค้ำประกัน 1 รายแลว ทั้งนี้ ภาระหนี้

ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 5,938,250.03 บาท ทั้งนี้ ฝาย

จัดการไดตรวจสอบสถานะการถูกพิทักษทรัพย และตรวจสอบสลิปเงินเดือนตามหลักเกณฑแลว 

 ตามหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท พ.ศ. 2565 “ขอ 6. ผูกูที่ลาออกจาก

การเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการไฟฟาสวนภูมิภาค (กสช.) หากประสงคจะขอกูโดยใชบุคคลค้ำประกัน 

(ยกเวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน) ใหพิจารณาเงื่อนไขประกอบการขอกู ดังนี้ 

(1) พิจารณาเอกสารของบริษัทขอมูลเครดิตบูโรแหงชาติ (เครดิตบูโร) ประกอบพิจารณาทกุวงเงินกู 

(2) ใหมีผ ูค้ำประกันเพิ่มอีกหนึ่งคน จากที่กำหนดไวในระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใหเงินกู แตละประเภท 

โดยผูค้ำประกันทุกคนตองลงลายมือชื่อรับทราบดวย 

(3) สามารถกูเงินทุกประเภทรวมกันไดสูงสุดไมเกิน 2,500,000 บาท โดยไมรวมเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู

สามัญเพื่อผูประสบภัย  เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห เงินกูพิเศษเพื่อ

การลงทุนประกอบอาชีพ และเงินกูพิเศษเพื่อการซื้อที่ดนิ  

กรณีผูกูที่เคยลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและตอมาไดสมัครกลับเขาเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อีกครั้ง  

ผูกูจะตองมีระยะเวลาการเปนสมาชิกกองทุนสำรองเล้ียงชีพในครั้งหลังสุดมาแลวไมนอยกวา 3 ป จึงจะสามารถกูได 

ตามระเบียบ และหลักเกณฑปกติของสหกรณ”  
 



ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 

2564 เรื่องที่ 4.5 มอบอำนาจใหคณะกรรมการเงนิกูพิจารณาอนุมัติเงินกูทุกประเภท (บุคคลคำ้ประกัน) วงเงินไม

เกิน 3,000,000 บาท เฉพาะรายที่ขอมูลทางการเงินในเครดิตบูโรแสดงสถานะปกติ หรือรายที่ขอมูลทางการเงิน

แสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ แตสมาชิกแจงความ

ประสงคใหสหกรณปดชำระหนี้ดังกลาวจนเสร็จสิ้นเมื่อไดรับเงินกู แตเนื่องจากสมาชิกผูกูรายดังกลาวลาออกจาก 

กสช. ตามหลักเกณฑสหกรณ วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท พ.ศ. 2562 ขอ 6 (3) ผูกูที่ลาออก

จากการเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการไฟฟาสวนภูมิภาค (กสช.) หากประสงคจะขอกูโดยใชบุคคลค้ำ

ประกัน (ยกเวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน) ใหพิจารณาเงื่อนไขการประกอบการขอกู (3) สามารถกูเงินทุกประเภท

รวมกันไดสูงสุดไมเกิน 2,500,000 บาท โดยไมรวมเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญเพื่อผูประสบภัย เงินกูสามัญ

เพ่ือการศึกษา เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห และเงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพจึงไมอยูในอำนาจ

อนุมตัขิองคณะอนุกรรมการเงินกู 
 

เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญทั่วไป กรณีปดหนี้สถาบันการเงิน กรณีปดหนี้ที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย  และเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565 ขอ 36 และมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  ฝายจัดการจึง

เสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณา ดังนี้ 

(1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระหนี้ดงักลาวขางตน 

(2) อนุมัติใหสหกรณฯ ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  

ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
   

  คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 พิจารณาแลว

เห็นชอบการใหเงินกูกับสมาชิกรายดังกลาว จึงขอนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
มติที่ประชุม คณะอนุกรรมการเงินกูขอนำเรื่องน้ีกลับไปพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง 

  

เรื่องที่ 5.2       พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไป ราย นาย ว.  (อยูระหวางสอบสวน) 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ว.  สมาชิกเลขที่............... สังกัด กฟอ.................. กูสามัญทั่วไป 

จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื ่อนำเงินกู ที ่ไดร ับปดชำระหนี้เง ินพิเศษ ATM เปนจำนวนเงิน 

202,867.41 บาท และเงินกูสามัญทั่วไปตามสัญญาเดิม เปนจำนวนเงิน 2,218,683.58 บาท และปดหนี้ สร.กฟภ.

บริษัท กิจฤดีเคดพีีอินเตอรเทรดกรุป จำกัด เปนเงิน 11,480 บาท  

เนื่องจากสมาชิก อยูระหวางสอบสวน  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไป เพื่อชำระหนี้ดังกลาว ทั้งนี้ 

หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 29,280 บาทตอ

เดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 10,920.31 บาท เปนจำนวนเงิน 

13,950.31 บาทตอเดือน และภายหลังไดรับอนุมัติเงินกูภาระหนี้สถาบันการเงินอื่นคงเหลือที่ปรากฏในขอมูลเครดิต

แหงชาติ (เครดิตบูโร) จะแสดงสถานะปกติ โดยมีภาระหนี้เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 360,493 บาท  (รายละเอียด

บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) ทั้งนี้ ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลว



รวมเปนจำนวนเงิน 3,360,493.00 บาท ทั้งนี้ ฝายจัดการไดตรวจสอบสถานะการถูกพิทักษทรัพย และตรวจสอบ  

สลิปเงินเดือนตามหลักเกณฑแลว  

ตามหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทกุประเภท พ.ศ. 2565 “ขอ 4 ผูกูและ

ผูค้ำประกันเงินกูทุกประเภทของสหกรณตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) ตองไมอยูระหวางการถูกตั้งกรรมการสอบสวน 

หรืออยูระหวางการสอบสวนทางวินัย หรือความผิดอ่ืน ๆ กรณตีาม (1) สหกรณฯ สงวนสิทธิที่จะพิจารณาใหกูหรือค้ำ

ประกันเปนราย ๆ ไป ”  

 ในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 16 สิงหาคม  2565 เรื่องที่ 4.9 ได

พิจารณา กรณีนาย ว.  เห็นวาสมาชิกถูกสอบสวนในเรื่องการปฎิบัตงิานในหนาที่บกพรอง เห็นควรพิจารณาการขอกู

เงินของสมาชิก 

              ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 

พฤศจิกายน 2564 เรื่องที่ 4.5 มอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาอนุมัติเงินกูทุกประเภท (บุคคลค้ำ

ประกัน) วงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท เฉพาะรายที่ขอมูลทางการเงินในเครดิตบูโรแสดงสถานะปกติ หรือรายที่

ขอมูลทางการเงินแสดงสถานะอยูในกระวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้        

แตสมาชิกแจงความประสงคใหสหกรณปดชำระหนี้ดัวกลาวจนเสร็จสิ้นเมื่อไดรับเงินกู  แตเนื่องจากสมาชิกผูกูราย

ดังกลาวอยูระหวางการสอบสวน จึงไมอยูในอำนาจอนุมัติของคณะอนุกรรมการเงนิกู   

                     เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญทั่วไปและเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วา

ดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565 ขอ 36 “กรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้คณะกรรมการเปนผู

วินิจฉัยชี้ขาด” ฝายจัดการ จึงนำเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาตอไปดังนี้ 

1. ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหกูสามัญท่ัวไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระหนี้ดังกลาว   

         ขางตน 

2. อนุมัติใหสหกรณฯ ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจาย   

    เปนดราฟทตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 
  คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 พิจารณาแลว

เห็นชอบการใหเงินกูกับสมาชิกรายดังกลาว จึงขอนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหนาย ว. กูเงินสามัญทั่วไปในวงเงิน 3,000,000 บาท เนื่องจากมีคาลวงเวลาประมาณ

เดือนละ 20,000 บาท ซึ่งสูงกวาเงินคงเหลือขั้นต่ำสามารถผอนชำระเงินภายนอกได และตรวจสอบเรื่องการถูก

สอบสวนแลวสรุปไดวาไมมีผลกระทบตออำนาจการผอนชำระเงินกูจึงสามารถใหกูได 

 

เรื่องที่ 5.3       พิจารณาการใหเงินกูพิเศษ รายนาย อ.   (อยูระหวางสอบสวน) 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย อ.  สมาชิกเลขที่................. สังกัด กฟจ................ กูเงินพิเศษ 

ATM จำนวน 240,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื ่อนำเงินกู ที ่ไดรับปดชำระหนี้เง ินกู ฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 

21,052.91 บาท   



 เนื่องจากสมาชิกอยูระหวางสอบสวนจึงขอความอนุเคราะหกู เงินกูพิเศษ ATM เพื่อชำระหนี้

ดังกลาว ทั้งนี้หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 

3,950 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 72 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 40,084.75 บาท เปน

จำนวนเงิน 40,434.75 บาทตอเดือน  ทั้งนี้ ฝายจัดการไดตรวจสอบสถานะการถูกพิทักษทรัพย และตรวจสอบสลิป

เงินเดือนตามหลักเกณฑแลว  

 ตามหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทกุประเภท พ.ศ. 2565 “ขอ 4 ผูกูและ

ผูค้ำประกันเงินกูทุกประเภทของสหกรณตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) ตองไมอยูระหวางการถูกตั้งกรรมการสอบสวน 

หรืออยูระหวางการสอบสวนทางวินัย หรือความผิดอ่ืน ๆ กรณีตาม (1) สหกรณฯ สงวนสิทธิที่จะพิจารณาใหกูหรือค้ำ

ประกันเปนราย ๆ ไป ”  

 ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 19/2560 มอบอำนาจใหผูจัดการสหกรณ ดานสินเชื่อ ขอ 2 ใหผูจัดการ

สหกรณมีอำนาจอนุมัติและลงนามในสัญญาเงินกูพิเศษ ATM แตเนื่องจากสมาชิกผูกูรายดังกลาวอยูระหวางสอบสวน 

จึงไมอยูในอำนาจอนุมัติของผูจัดการ ตามท่ีมีคำสั่งมอบอำนาจไว 

 ในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เรื่องที่ 4.9 ได

พิจารณา กรณีนาย อ.  แลว เห็นวาสมาชิกถูกสอบสวนในเรื่องการปฎิบัติงานในหนาที่บกพรอง เห็นควรพิจารณาการ

ขอกูเงินของสมาชิก 
 

          เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูพิเศษ ATM  และเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. 

ว าดวยการใหเงินกูพิเศษ ATM พ.ศ. 2565 ขอ 47 “กรณีมีปญหาเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ้ ให

คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด” ฝายจัดการ จึงนำเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาตอไปดังนี้ 

(1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื ่อนไขการใหเงินกูพิเศษ ATM   เพื่อนำเงินกู ที ่ไดรับชำระหนี้

ดังกลาวขางตน 
 

คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 พิจารณาแลว

เห็นชอบการใหเงินกูกับสมาชิกรายดังกลาว จึงขอนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

ขอเสนอแนะกรรมการฯ  ถามีการขอกูเงินกรณีแบบนี้ใหปรับแกเนื้อเรื่อง  โดยใหใสรายละเอียดเพ่ิมเติม  เรื่องผล

ของการสอบสวนดวย  
 
มติที่ประชุม อนุมัติใหนาย อ.  กูเงินพิเศษ ATM ในวงเงิน 240,000 บาท และตรวจสอบเรื่องการถูกสอบสวน

แลวสรุปไดวาไมมีผลกระทบตออำนาจการผอนชำระเงินกูจึงสามารถใหกูได 

 

 

 

 

 



เรื่องที่ 5.4 ขออนุมัติใหลาออกจาก สอ.กฟภ. 

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 

น.ส. ว.  สมาชิกเลขที่..................... สังกัด กฟต..................... ถูกสำนักงานบังคับคดีจังหวัด............  

อายัดเงินเดือน และขาดงานเปนเหตุใหขาดสงชำระหนี้เงินกู เปนเงินกูฉุกเฉินชำระเบ้ียประกัน ซึ่งขาดสงชำระหนี้

เงินกู ตั้งแตงวดเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2565 เปนเงินจำนวน 6,300 บาท เงินกูพิเศษเอทีเอ็ม ซึ่งขาดสง

ชำระหนี้เงินกู ตั้งแตงวดเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 , เดือนมกราคม 2565 และเดือนมิถุนายน - เดือน

สิงหาคม 2565 เปนเงินจำนวน 19,950 บาท เงินกูฉุกเฉิน ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตงวดเดือนมิถุนายน - 

เดือนสิงหาคม 2565 เปนเงินจำนวน 12,900 บาท เงนิกูสามัญทั่วไป ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกูบางสวน สะสมตั้งแต

เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมกราคม 2565 และงวดเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2565 เปนเงินจำนวน 

116,228.07 บาท และเงินกูสามัญเพื่อซื้อทรัพยสิน ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตงวดเดือนธันวาคม 2564 และ

งวดเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2565 เปนเงินจำนวน 19,440 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 174,818.07 บาท   

 ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ ขอ 43 

กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 
 

 “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดสง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่งๆ” 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำให

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

สวนที่เก่ียวของตอไป 

 คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งท่ี 13/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 เห็นชอบและใหนำเสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณาตอไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให น.ส.ว. ออกจาก สอ.กฟภ. ตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิก

ภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) ใหมีผลตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2565 และใหฝายจัดการดำเนินการติดตามหนี้

ดังกลาวตอไป 

 

 



เรื่องที่ 5.5 ขออนุมัติยกเลิกมาตรการที่กำหนดใหสมาชิกที่ถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษและออมทรัพย 

  พิเศษสุขเกษียณตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป จะไมสามารถฝากกลับบัญชีเดิมไดภายใน 3 เดือน 

เลขานุการ    

1. เรื่องเดิม 

1.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 24 ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง

ที่ 4.18 เห็นชอบกำหนดใหสมาชิกที่มีการถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป จะไมสามารถทำ

ธุรกรรมฝากเงินในบัญชีออมทรัพยพิเศษไดอีก เปนระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ถอนเงินจำนวนดังกลาว แต

สามารถนำกลับมาฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพยได 

1.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

เรื่องที่ 4.15 เห็นชอบกำหนดใหสมาชิกที่มีการถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ ตั้งแตวงเงิน 2 ลานบาท

ขึ้นไป จะไมสามารถทำธุรกรรมฝากเงินในบัญชีออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณไดอีกเปนระยะเวลา 3 เดือน นับจาก

วันท่ีถอนเงินจำนวนดังกลาว แตสามารถนำกลับมาฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพยได 

2. ขอมูล 

2.1 แนวคิดที่สมาชิกที่มีการถอนเงนิฝาก ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ไมสามารถทำธุรกรรมฝากเงิน กลับเขา

ในบัญชีออมทรัพยพิเศษและออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ และมีมติตามขอ 1.1 และ 1.2 นั้นเนื่องจาก 

     2.1.1 สอ.กฟภ. ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทตาง ๆ ประกอบกับมีพันธบัตรรัฐบาลที่ออก

ขายในชวงนั้น ใหอัตราดอกเบี้ยคอนขางสูง อาจจะมีการถอนเงินฝากจาก สอ.กฟภ. เพื่อไปลงทุน และนำกลับมา

ฝากหากไมสามารถลงทุนได ทำใหการบริหารสภาพคลองดำเนินการไดยาก 

     2.1.2 บมจ.การบินไทย ไดยื่นขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

ทำใหสมาชิกเกิดความไมเชื่อมั่น เนื่องจาก สอ.กฟภ. มีการลงทุนในหุนกูการบินไทย จึงทยอยถอนเงินออกจาก 

สอ.กฟภ. เปนจำนวนมาก ทำใหเกิดปญหาสภาพคลอง 

2.2 ขอมูลของสมาชิกที่ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพยพิเศษ และบัญชีออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณที่มี

ยอดเงินตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ระหวางวันที่ 27 มีนาคม 2563–12 กันยายน 2565 (รวมเวลา 29 เดือน) 
 

 

 

ป 

ออมทรัพยพิเศษ ออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ 

ถอนเขาธนาคาร ถอนโอนระหวางบัญช ี ถอนเขาธนาคาร ถอนโอนระหวางบัญช ี

จำนวน

รายการ 

จำนวนเงนิ จำนวน

รายการ 

จำนวนเงนิ จำนวน

รายการ 

จำนวนเงนิ จำนวน

รายการ 

จำนวนเงนิ 

2563 127 744,441,801.12 24 522,936,363.44 34 104,035,000.00 5 13,800,000.00 

2564 81 435,829,045.00 14  60,768,263.89 39 122,850,000.00 4 11,700,000.00 

2565 93 499,776,911.92 21  81,676,743.51 28  78,976,000.00 4  9,600,000.00 

 



2.3 สมาชิกไดรองเรียนผานกรรมการดำเนินการ แจงวาไมทราบมีขอกำหนดดังกลาว เนื่องจาก สอ.กฟภ. 

ไดประกาศใชไวตั้งแตป 2563 ซึ่งผานมานาน และที่ผานมาสมาชิกไมเคยถอนเงินมากถึง 2 ลานบาท 

2.4 การนำฝากเงินของสมาชิกเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ และออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ โดยวิธี 

Bill Payment โดยหลักการเปนการโอนตรงเขาบัญชีของ สอ.กฟภ. หากเจาหนาที่สอบทานคลาดเคลื่อนไมพบใน

ครั้งแรกวา เคยถอนเงนิออกจากบัญชีและนำเงินกลับมาฝากกอนครบ 3 เดือน เมื่อพบวาที่ถูกตองตามหลักเกณฑ

ไมสามารถฝากเงินได หรือฝากไดเฉพาะบัญชีออมทรัพยจนกวาจะครบ  3 เดือน ตองประสานงานกับสมาชิกเพื่อ

แจงการปรับปรุงบัญชี (เงนิตนและดอกเบี้ย) บางครั้งสมาชิกไมเขาใจหรือไมทราบหลักเกณฑ จะเกิดความขัดแยง

กับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดงาย 

3. ขอพจิารณา 

ประธานกรรมการมีขอสั่งการใหฝายจัดการสรุปขอมูลนำเสนอคณะอนุกรรมการการลงทุน เพ่ือพิจารณา

ทบทวนมาตรการที ่กำหนดใหสมาชิกที่มีการถอนเงินฝากของบัญชีออมทรัพยพิเศษ และออมทรัพยพิเศษสุข

เกษียณ ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป จะไมสามารถทำธุรกรรมฝากเงินในบัญชีเดิมไดอีก เปนระยะเวลา 3 เดือน

ดังกลาว วายังมีความเหมาะสมหรือไม คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณา จากเหตุผลดังนี้ 

1. จากวิกฤต ขอ 2.1.1 และ 2.1.2 สงผลใหสมาชิกถอนเงินจำนวนมาก ทำให สอ.กฟภ. ตองกำหนด

มาตรการดังกลาว ซึ่งปจจุบันผานมานานและไมเกิดวิกฤตทั้ง 2 อยางแลว และจากการตรวจสอบขอมูลจากสถิติ

การถอนเงนิในปปจจุบัน ไมมผีลกระทบตอสภาพคลองทางการเงนิของ สอ.กฟภ.  

2. เพื่อไมใหเกิดปญหาเรื่องการจัดการ เชน มีสมาชิกที่ไมทราบหลักเกณฑถอนเงินเกิน 2 ลานบาทโอน

เงินกลับเขามาฝากกอนระยะเวลา 3 เดือน ทำให สอ.กฟภ. ตองปรับปรุงรายการฝากเงินออก และมีผลกระทบตอ

ดอกเบ้ียของสมาชิก 

3. ในกรณีที่เกิดวิกฤตในทำนองเดียวกันอีก สอ.กฟภ. สามารถกำหนดมาตรการท่ีเหมาะสมขึ้นใหมได  
 

ดังนั้น จากเหตุผลทั้ง 3 ขอ คณะอนุกรรมการการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 

13/2565 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2565 จึงมีมติเห็นควรใหยกเลิกมาตรการดังกลาว และใหนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม อนุมตัยิกเลิกมาตรการที่กำหนดใหสมาชิกที่ถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษและออมทรัพยพิเศษ 

สุขเกษียณตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป จะไมสามารถฝากกลับบัญชีเดิมไดภายใน 3 เดือน และใหทำประกาศฉบับใหม 

โดยแยกอัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยางละฉบับ พรอมระบุยกเลิกฉบับเดิมดวย ทั้ง 2 ฉบับ คือ 

ประกาศ สอ.กฟภ. ที่ 11/2563 ลว. 25 มี.ค. 2563 และประกาศ สอ.กฟภ.ที่ 15/2563 ลว. 27 พ.ค.2563 

 

 

 



เรื่องที่ 5.6 ขออนุมัติในหลักการซื้อ ขาย ตราสารหนี้ตลาดรอง 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 ในสวนแผนงานที่คณะอนุกรรมการการลงทุนเปนผูรับผิดชอบกลยุทธ

ที ่3 การบริหารเพ่ือความมั่นคงทางการเงิน กลยุทธที่ 3 มุงเนนการลงทุนที่มีความมั่นคง และยอมรับไดตามหลัก

สถาบันการเงิน "โครงการศึกษาความเปนไปไดในการ ซื้อ ขาย ตราสารหนี้ตลาดรอง"  

 ตัวชี้วัด : มีผลการศึกษาตานการเงิน ดานบัญชี และการจัดสรรผลตอบแทนเพ่ือเปนรายไดจากการ 

 ซื้อ ขายตราสารหนี้ตลาดรอง ภายในเดือนสิงหาคม 2565 

 ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - ธันวาคม 2565 

 2. ขอมูล 

 2.1 ฝายจัดการไดเชิญ ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) เขามาใหความรูเรื่องการซื้อ ขายตราสาร

หนี้ตลาดรองในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 10/2565 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สรุปได ดังนี้ 

 ตราสารหนี้ คือ ตราสารทางการเงินที่ผูถือ(ผูลงทุน) มีสถานะเปนเจาหนี้ และผูออกมีสถานะเปนลูกหนี้ 

โดยเจาหนี ้จะไดรับผลตอบแทนในรูปของ "ดอกเบี ้ย" อยางสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว และไดรับ        

"เงินตน" คืนเมื่อครบกำหนดอายุ ตัวอยางตราสารหนี้ที่พบเห็นทั่วไป เชน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร

รัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 
 

Primary Market (ตราสารหนี้ตลาดแรก) 
 

 
 

Secondary Market (ตราสารหนี้ตลาดรอง) 
 

 



ตลาดรองตราสารหนี้ (Secondary Market) 

 ตลาดรองตราสารหนี้ คอื ตลาดที่ผูถือตราสารหนี้หรือผูตองการซื้อตราสารหนี้สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน

ตราสารหนี้ โดยติตอผานธาคารหรือบริษัทหลักทรัพยที่มีใบอนุญาตประกอบธุกิจคาหลักทรัพย (Dealers)  จาก

สำนักงาน ก.ล.ต. หรือในบางกรณีบริษัทที่ออกตราสารหนี้จะเปนตัวกลางในการดำเนินการเอง (ซึ่งสวนใหญจะ

เปนบริษัทขนาดใหญ) เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหกับตราสารหนี้ของบริษัท และใหผูถือตราสารหนี้สามารถซื้อ ขาย 

เปลี่ยนมอืไดงายขึ้น โดยราคาซื้อขายขึ้นอยูกับความพึงพอใจระหวางผูซื้อ และผูขาย 
 
ขอดีในการลงทุนซื้อ-ขายตราสารหนี้ผานตลาดรอง 

 1. เพิ่มโอกาสในการลงทุนในชวงที่ตลาดมีการเสนอขายตราสารหนี้นอย เชน ตามแผนการลงทุนในตรา

สารหนี้ประจำป 2565 สอ.กฟภ. ตองลงทุนจำนวน 7,000 ลานบาท  แต สอ.กฟภ. สามารถลงทุนตราสารหนี้ได

เพียง 5,000 ลานบาท สงผลใหไมเปนตามแผนการลงทุนและกระทบตอรายไดที่จะไดรับจากการลงทุนตราสาร

หนี้นอยกวาที่ประมาณการไว สอ .กฟภ.สามารถแกปญหาไดโดยสามารถลงทนุซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองตราสาร

หนี้ในรุนที่ใหผลตอบแทนดี และไมขัดตอประกาศ คพช. 

 2. เพื่อนำเงินที่ไดจากการขายตราสารหนี้ไปลงทุนในสินทรัพยที่มีผลตอบแทนสูงกวา เชน สอ.กฟภ. ถือ

ครองตราสารหนี้บริษัท ก. มูลคา 100 ลานบาท ระยะเวลา 7 ป อัตราดอกเบี้ย 3.00% ตอป ไดรับดอกเบี ้ยใน

เดือน มิ.ย. และธ.ค. ของทุกปจนครบกำหนด ปรากฎวาเมื่อเวลาผานไป 4 ป ชสอ. ออกประกาศรับฝากเงินรุน

พิเศษระยะเวลา 3 ป อัตราคอกเบี้ย 3.50% ไดรับอัตราดอกเบี้ยทุกเดือน สอ.กฟภ. สามารถนำเสนอตราสารหนี้

ขายในตลาดรอง และนำเงินที่ไดมาลงทุนใน ชสอ. 

 3. รับสวนตางจากอัตราดอกเบี้ย เชน ธนาคารพาณิชยแจงการขายตราสารหนี้บริษัท ก. มูลคา 80 ลาน

บาท ระยะเวลา 7 ป อัตราคอกเบ้ีย 3.00% ตอป ไดรับดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. ของทุกปจนครบกำหนด 

ปจจุบันอายุคงเหลือ 3 ป เงื่อนไขเปนไปตามประกาศ คพซ. ที่สหกรณสามารถลงทุนได ขณะเดียวกันตราสารหนี้

ตลาดแรก อาย 3 ป ออกจำหนาย IPO ที่อัตราดอกเบี้ย 2.80% สอ.กฟภ.สามารถซื้อตราสารหนี้บริษัท ก. ที่อายุ

คงเหลือ 3 ป เพ่ือรับอัตราดอกเบี้ยคงเหลือที่รอยละ 3.00% ตอป 

 4. เพื่อรองรับเหตุการณที่ตองใชเงินฉุกเฉิน เชน อาจมีขาวลือเกี่ยวกับความมั่นคงของวงการสหกรณ    

ออมทรัพย ทำใหสมาชิกบางสวนถอนเงินออกจาก สอ.กฟภ. ในเวลาเดียวกัน สงผลให สอ.กฟภ. ขาดสภาพคลอง

บางขณะ จึงตองนำตราสารหนี้ที่ถือครองออกมาจำหนายบางสวน 

 5. เพื่อลดโอกาสตั้งขอสังเกตของสมาชิกในการประชุมใหญสามัญประจำป กรณีตราสารหนี้ถูกปรับลด

อันดับเครดิต เชน สอ.กฟภ. ถือครองตราสารหนี้ บมจ.น้ำตาลขอนแกน ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 จำนวน 200 ลาน

บาท อายุ 10 ป ระยะเวลา 3 พฤษภาคม 2561 - 7 พฤษภาคม 2571 ขณะจองซื้ออันดับเครดิตตราสารหนี้ A แต

มีการปรับลดอันดับเครดิตตราสารหนี้เมื่อ 28 กันยายน 2563 เปน BBB+ แมวาจะไมผิดระเบียบในการลงทุนแต

สมาชิกอาจตั ้งขอสังเกตในการประชุมใหญสามัญประจำป สำหรับกรณีนี ้เนื ่องจากอัตราดอกเบี ้ยที ่สูง 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 จึงให สอ.กฟภ. ถือครองตอไปโดยใหฝายจัดการติดตามผลการดำเนินงานซอง 

บมจ.น้ำตาลขอนแกน อยางใกลชิด 



ผลกระทบในการซื้อตราสารหนี้ผานตลาดรอง 

 ตราสารหนี้ที่มีผู เสนอขายในตลาดรองสวนใหญผูขายตองการทำกำไรจากการขายตราสารหนี้ตัวนั้น ๆ 

โดยทั่วไปราคาที่เสนอขายจึงสูงกวามูลคาที่ตราไว ทั้งนี้ผูลงทุนที่ซื้อตราสารหนี้จะตองยอมรับคาใชจายที่สูงกวา

ราคาที่ตราไว ซึ่งจะตองเปนการตกลงรวมกันระหวางผูซื้อ และผูขาย 
 
ผลกระทบในการขายตราสารหนี้ผานตลาดรอง 

 ในกรณีที่ สอ.กฟภ. ตองการขายตราสารหนี้ที ่ถือครองอาจไมสามารถขายไดทุกตราสารหนี้ เนื่องจาก     

ตราสารหนี้ที่ สอ.กพภ. ตองการขายอาจมจีำนวนมากในตลาดรอง และถาในตลาดแรกมีการออกตราสารหนี้ IPO 

เปนจำนวนมาก และตองดูแนวโนมดอกเบี้ยถาเปนอัตราดอกเบ้ียขาขึ้นตราสารหนี้ตลาดแรกอัตราดอกเบี้ยอาจสูง

กวาตลาดรองก็เปนได 

 2.2 ขอมูลหุนกูที่สามารถซื้อขายในตลาดรอง ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความตองการของตลาด (เอกสารแนบ) 

 2.3 หลักการบันทึกบัญชีหากมีการซื้อขายตราสารหนี้ตลาดรอง (เอกสารแนบ) 
 
3. ขอพจิารณา 

 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ฝายจัดการได

รายงานผลการศึกษา "โครงการศึกษาความเปนไปไดในการ ซื้อ ขาย ตราสารหนี้ตลาดรอง" ตามรายละเอียด

ขั้นตน คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณารวมกันแลวเห็นชอบใหมีการซื้อ ขาย ตราสารหนี้ตลาดรอง เนื่องจาก

เปนชองทางการลงทุนเพิ ่มเติม และยังเปนการเสริมสภาพคลองหากมีความจำเปนที ่ต องใชเง ินในภาวะ

สถานการณไมปกติ 

 จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติดังนี้ 

 1. ซื้อ ขายตราสารหนี้ตลาดรอง 

 2. ใหฝายจัดการแตงตั้งคณะทำงานเตรียมความพรอมการซื้อ ขายตราสารหนี้ตลาดรอง เพ่ือศึกษา 

    และจัดทำแผนตลอดจนข้ันตอนปฏิบัติในการซื้อ ขายตราสารหนี้ตลาดรองใหแลวเสร็จภายในวันที่ 

    31 ธันวาคม 2565 

 3. เริ่มดำเนินการซื้อ ขายตราสารหนี้ตลาดรองหลังจากการประชุมใหญประจำป 2565 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม     อนุมัติใหฝายจัดการแตงตั้งคณะทำงานเตรียมความพรอมการซื้อ ขายตราสารหนี้ตลาดรอง   

เพื่อศึกษาและจัดทำแผนตลอดจนขั้นตอนในการซื้อ ขาย ตราสารหนี้ตลอดรอง ใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 31 

ธันวาคม 2565 

 

 

 

 



เรื่องที่ 5.7 ขอความเห็นชอบการตอสัญญากองทุนสวนบุคคล สอ.กฟภ. กองที่ 1 ยูโอบี (EQ)  

  และกองที่ 2 วรรณ (PV0580) 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที ่ 11/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่องที่ 3.2 สรุป

รายละเอียดขอเสนอเพื่อเปนบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. โดยมติที่ประชุม เห็นชอบใหมีบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 2 บริษัท เพ่ือจัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. ดังนี้ 

  - บลจ.ยูโอบี เพ่ือจัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. จำนวน 500 ลานบาท 

  - บลจ.วรรณ เพ่ือจัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. จำนวน 500 ลานบาท 

และให คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินฯ ดำเนินการตอรองคาธรรมเนียมของทั้ง 2 บลจ. 

และใหฝายจัดการ ดำเนินการทำสัญญาจางตอไป 

 2.ขอมูล 

 สอ.กฟภ. ไดจัดทำสัญญาวาจาง บลจ.ยูโอบี(ประเทศไทย) ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 และ บลจ.วรรณ 

ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563  โดยในสัญญาขอ 11 การมีผลของสัญญา รายละเอียดดังนี้ 

  - บลจ.ยูโอบี  

คู สัญญาทั ้งสองฝายตกลงใหสัญญานี ้มีระยะเวลา 3 ป โดยใหมีผลใชบังคับตั ้งแตวันที่ 29 

มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565(“วันครบกำหนดสัญญา”)  

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา และคูสัญญาทั้งสองฝายไมไดใชสิทธิเลิกสัญญา ใหถือวาคูสัญญาทั้ง

สองฝายตกลงใหสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 1 ป 

  - บลจ.วรรณ 

คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหสัญญานี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 จนถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2565(“วันครบกำหนดสัญญา”) 

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และคูสัญญาทั้งสองฝายไมไดใชสิทธิเลิกสัญญา ใหถือ

วาคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 1 ป โดยนับตอจาก

วันครบกำหนดสัญญา 
 

 ทั้งนี้ สัญญาการวาจางบริหารกองทุนสวนบุคคลของบลจ.ยูโอบี(EQ) และ บลจ.วรรณ(PV0580) เปนการ

บริหารคิดคาธรรมเนียมแบบ Performance Fee โดยมีอัตราคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ 
 

สวนที่ 1   คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคลขั้นตน(Basic Fee) โดยคาธรรมเนียมการจัดการคำนวณ 

     ตามจำนวนวันที่บริหารจริง 

คาธรรมเนียมการจัดการ (รอยละ) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิชองกองทุนสวนบุคคลตอป 

0.00 

 



สวนที่ 2   คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนตามผลการดำเนินงาน (Performance Fee) ตอมูลคาทรัพยสิน 

   ทั้งหมด 

อัตราผลตอบแทนกองทุน 

(หลังหักคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนตามผลการดำเนินงาน) 

คาธรรมเนียมการจัดการ(รอยละ) 

ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

Return<3.00% ไมคดิคาธรรมเนียม 

3.00%≥Return<6.00% 0.12 

Return≥6.00% 0.25 
 

ปจจุบัน สอ.กฟภ. จัดจาง บลจ. บริหารกองทุนสวนบุคคลคิดคาธรรมเนียมแบบ Performance Fee 

เพ่ิมอีก 2 กองทุน โดยมีอัตราคาธรรมเนียมการบริหารดังนี้ 

 

บลจ.ยูโอบี(EQ3) 

สวนที่ 1 คาธรรมเนียมการจัดการกองทนุสวนบุคคลขั้นตน(Basic Fee) โดยคาธรรมเนียมการจัดการคำนวณตาม

จำนวนวันที่บริหารจริง 

 

คาธรรมเนียมการจัดการ (รอยละ) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิชองกองทุนสวนบุคคลตอป 

0.07 
 

 

สวนที่ 2 คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนตามผลการดำเนินงาน (Performance Fee) ตอมูลคาทรัพยสินทั้งหมด 

อัตราผลตอบแทนกองทุน 

(หลังหักคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนตามผลการ

ดำเนินงาน) 

คาธรรมเนียมการจัดการ(รอยละ) 

ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

Return<3.00% ไมคดิคาธรรมเนียม 

3.00%≥Return<6.00% 0.10 

Return≥6.00% 0.18 

 

บลจ.ดาโอ(PV0253) 

สวนที่ 1 คาธรรมเนียมการจัดการกองทนุสวนบุคคลขั้นตน(Basic Fee) โดยคาธรรมเนียมการจัดการคำนวณตาม

จำนวนวันที่บริหารจริง 

คาธรรมเนียมการจัดการ (รอยละ) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิชองกองทุนสวนบุคคลตอป 

0.04 
 

 



สวนที่ 2 คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนตามผลการดำเนินงาน (Performance Fee) ตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ

(NAV) 

อัตราผลตอบแทนกองทุน 

(หลังหักคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนตามผลการดำเนินงาน) 

คาธรรมเนียมการจัดการ(รอยละ) 

ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

Return<3.00% ไมคดิคาธรรมเนียม 

3.00%≥Return<6.00% 0.04 

Return≥6.00% 0.09 

 

ฝายจัดการเก็บรายละเอียดคาธรรมเนียม และการนำผลประโยชนออกจากกองทุนคิดคาธรรมเนียมแบบ 

Performance Fee 

2563 2564

perfor

mance

perfor

mance

basic perfor

mance

 (ลานบาท) คิด

เป น

 (ลานบาท) คิดเป น

UOB

(EQ) 1.371 1.371 60.00 12% 40.00 8% 100.00 20% 7.49%

ONE

(PV0580) 0.548 0.655 1.203 40.00 8% 45.00 9% 85.00 17% 6.37%

UOB (EQ3)

เร่ิม 

1 มิ .ย.65 0.095 0.095

DAOL

(PV0253)

เร่ิม

1 ก.ค.65 0.036 0.036

รวม 0.548 2.026 0.131 2.705 100.000 85.000 185.000

เฉลี่ยตอป

นําผลประโ ยชน ออก 

31 ส.ค . 65
กองทุน

ค าธรรมเ นียม

รวม

(ลานบาท)

คิดเป น

2563-

ส.ค .65

รวม

คาธรรมเนียม

(ลานบาท)

2563-2564 ม.ค .-ส.ค .2565

 
 

เปรียบเทียบการคิดคาธรรมเนียมแบบ Performance Fee 

อัตราค าธรรมเนียม UOB(EQ) ONE(PV0580) UOB(EQ3) DAOL(PV0253)

1.Basic Fee - - 0.07% 0.04%

2.Basic Fee + Return<3.00% - - 0.07% 0.04%

3.Basic Fee + 3.00%≥Return<6.00% 0.12% 0.12% 0.17% 0.08%

4.Basic Fee + Return≥6.00% 0.25% 0.25% 0.25% 0.13%  



3. ขอพจิารณา  

 ตามสัญญาการวาจางบริหารกองทุนสวนบุคคลของ บลจ.ยูโอบี(EQ) และ บลจ.วรรณ(PV0580)  จะครบ

กำหนดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2565  เพื่อไมใหเกิดความลาชาฝายจัดการไดวิเคราะหขอดี และขอเสียของ

กองทุนทั้ง 2 กอง ดังนี้ 

 ขอดีการตอสัญญา บลจ.ยูโอบี(EQ) และ บลจ.วรรณ(PV0580) 

  1. ไมมีคาธรรมเนียม Basic Fee ตองหักจากกองทุนเปนรายเดือน 

  2. นำผลประโยชนออกจากกองทุนอยางตอเนื่อง  

  3. อัตราคาธรรมเนียมโดยรวมทุกชวงต่ำกวากอง บลจ.ยูโอบี(EQ3) 

 ขอเสียการตอสัญญา บลจ.ยูโอบี(EQ) และ บลจ.วรรณ(PV0580) 

  - อัตราคาธรรมเนียมโดยรวมบางชวงต่ำกวาและบางชวงสูงกวากอง บลจ.ดาโอ(PV0253)  
 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 19 กันยายน 2565 ฝายจัดการได

รายงานอัตราคาธรรมเนียม และการนำผลประโยชนออกจากกองทุนสวนบุคคลคิดคาธรรมเนียมแบบ 

Performance Fee ตลอดจนขอดีดังรายละเอียดขางตน คณะอนุกรรมการการลงทุนมีมติเห็นชอบใหตอสัญญา

จาง บลจ.ยูโอบี(ประเทศไทย) และ บลจ.วรรณ ใหบริหารกองทุนสวนบุคลลของ สอ.กฟภ. กอง ยูโอบี(EQ) และ 

วรรณ (PV0580)  ที่จะครบกำหนด ณ 31 ธันวาคม 2565 อีก 1 ป  เนื่องจาก สอ.กฟภ. สามารถนำผลประโยชน 

ออกจากกองทุนอยางตอเนื่อง  การตอสัญญานี้ยังคงใชรายละเอียด และเงื่อนไขตางๆ ตามสัญญาเดิม   
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหตอสัญญาจาง บลจ.ยูโอบี  (ประเทศไทย) และ บลจ.วรรณ ใหบริหารกองทุนสวน

บุคคลของ สอ.กฟภ. กอง ยูโอบี(EQ) และ วรรณ (PV0580)  ที่จะครบกำหนด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2565 ออกไปอีก 1 ป โดยครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งในการตอ

สัญญานี้ยังคงใชรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ตามสัญญาเดิม 

 

เรื่องที่ 5.8 พิจารณารางแกไขระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565  

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดกำหนดระเบียบ สอ.กฟภ.     

วาดวย การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ขึ้นถือใชเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 เพ่ือใชเปนกรอบ

แนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหผูรวมประชุมที่มิไดอยูในสถานที่เดียวกัน สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดง

ความคิดเห็นระหวางกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกส นั้น 

  จากการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว พบวาการปฏิบัติขาดความคลองตัว ดังนั้น จึงเห็นควรแกไข

เพ่ิมเติม ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหมีความคลองตัวยิ่งขึ้น ในเบื้องตนฝาย

จัดการไดดำเนินการจัดทำรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 มา

ประกอบการพิจารณาพรอมดวยแลว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 



  ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 วันที่ 20 กันยายน 

2565 เห็นชอบใหนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรางแกไขระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 

 

เรื่องที่ 5.9 พิจารณาสรรหาประธานกรรมการอำนวยการเลือกต้ัง 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

    ตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 62 ใหคณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญสามัญปละ

หนึ่งครั้ง ภายในหนี่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ โดยในการประชุมใหญสามัญประจำป 

2565 ตองมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ จำนวน 1 คน และกรรมการดำเนินการอีกจำนวน 7 คน เพื่อแทน       

ผูที่พนจากตำแหนงตามวาระ 

 2. ขอมูล 

 ในการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 และ 2564 ที่ผานมา สอ.กฟภ. ไดเรียนเชิญ นายเกรียงศักดิ์ 

กิตติประภัสร รองผูวาการสารสนเทศและสื่อสาร เปนประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ซึ่งในการประชุมใหญ

สามัญประจำป 2565 ฝายจัดการไดเรียนหารือ นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัส รองผูวาการสารสนเทศและสื่อสาร 

เพ่ือเชิญมาเปนประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง แตเนื่องจากทานมีภารกิจมากขึ้น จึงไดเสนอชื่อ นายจารุวัต 

เนียมเล็ก ผูอำนวยการ ฝายกอสรางระบบไฟฟา ซึ่งเคยเปนรองประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ทางฝาย

จัดการไดประสานดวยวาจากับ นายจารุวัต เนียมเล็ก แลว ทานไมขัดของที ่จะรับเปนประธานกรรมการ

อำนวยการเลือกตั้งให สอ.กฟภ. ในการจัดการเลือกตั้งประจำป 2566 

 3. ขอพิจารณา 

 เพ่ือใหการดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำป 2566 ในการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 เปนไปดวย

ความเรียบรอย และผูเกี่ยวของสามารถเตรียมการเลือกตั้งตอไปได ฝายจัดการขอนำเสนอคณะอนุกรรมการ

อำนวยการพิจารณาดังนี้ 

    1. แตงตั้ง นายจารุวัต เนียมเล็ก ผูอำนวยการฝายกอสรางระบบไฟฟา 

       เปนประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

    2. กำหนดวันประชุมใหญสามัญประจำป 2565 วันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2566 
  
 คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั ้งที่ 8/2565 วันที ่ 20 กันยายน 2565 พิจารณาแลว       

จึงขอนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 

 



มติท่ีประชุม อนุมตั ิ

1. แตงตั้ง นายจารุวัต เนียมเล็ก ผูอำนวยการฝายกอสรางระบบไฟฟา เปนประธานกรรมการ   

   อำนวยการเลือกตั้ง และการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

     2. กำหนดวันประชุมใหญสามัญประจำป 2565 เปนวันศกุรที่ 24 กุมภาพันธ 2566 

 

เรื่องที่ 5.10 การทบทวนแผนยุทธศาสตร สอ.กฟภ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564-2566 (ทบทวนครั้งท่ี 1) 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดดำเนินการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 - 2566 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดำเนินการใหมีทิศทางที่ชัดเจนในการ

บริหารจัดการ สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได เปนการวางแผนพัฒนาที่ยั ่งยืนมีจุดหมายปลายทางที่

แนนอน โดยไดกำหนดแผนยุทธศาสตร จำนวน 5 ยุทธศาสตร อันประกอบดวย 

  ยุทธศาสตรที่ 1  สรางองคกรสูความมั่นคงและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรที่ 2  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

  ยุทธศาสตรที่ 3  การบริหารเพ่ือความมั่นคงทางการเงนิ 

  ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาเครือขายสหกรณ สังคมและสิ่งแวดลอม 
 
  จากยุทธศาสตรท้ัง 5 ดังกลาว ไดถูกนำมากำหนดเปนโครงการ ในป 2565 จำนวน 37 โครงการ 

ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการดานตาง ๆ นั้น 

  ดังนั้น เพื่อใหการจัดทำแผนปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร สอ.กฟภ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 - 

2566 เปนไปตามวัตถุประสงค บรรลุถึงพันธกิจและวิสัยทัศนที่กำหนด จึงตองมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรเปน

ประจำทุกปในการนี้ ฝายจัดการไดดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรในเบื้องตันแลว โดยมีการปรับปรุงใน

ประเด็นที่ไมมีนัยสำคัญ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  คณอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 พิจารณา

แลวเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร สอ.กฟภ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

เรื่องที่ 5.11 ขออนุมัติใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ไดกำหนดระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ   

พ.ศ. 2559 และกำหนดหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวย การติดตามหนี้ การสืบทรัพยและการจายเงินทุนชวยเหลือ  

ผูค้ำประกัน เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอน และผลกระทบของผูค้ำประกันที่ตองรับภาระหนี้แทนผูกู นั้น 

  ขณะนี้ มีสมาชิกผูกู ที ่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดสงเงินงวดชำระหนี้เปนเวลา 2 งวด

ติดตอกัน จำนวน 5 ราย มีรายชื่อดังตอไปนี้ 



 

ชื่อ – นามสกุล ผูกู 
เลขที่

สมาชิก 
สังกัด สาเหตุการขาดจากสมาชิกภาพ 

รอยละ 70 

(บาท) 

รอยละ 30 

(บาท) 

น.ส. ส. .............. กอง.................... สอ.กฟภ.ใหขาดจากสมาชิกภาพ 1,199,315.62 513,992.40 

นาง ส. .............. กฟต................... สอ.กฟภ.ใหขาดจากสมาชิกภาพ 1,876,354.90 804,152.08 

น.ส. อ. .............. กฟจ................... สอ.กฟภ.ใหขาดจากสมาชิกภาพ 1,004,678.80 430,576.62 

นาย ท. .............. กฟอ................... สอ.กฟภ.ใหขาดจากสมาชิกภาพ 587,546.38 251,805.58 

น.ส. ก. .............. กฟจ................... สอ.กฟภ.ใหขาดจากสมาชิกภาพ 2,312,941.14 991,260.48 

 

 ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดฟองรองดำเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกดังกลาวแลว มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. น.ส. ส.  ผูกู,  วาที่ ร.ต. ก. , นาย ภ. ผูค้ำประกัน (จำเลย) โดยผูกูและผูค้ำประกันทุกรายทราบนัด

โดยชอบแลว ไมมาศาล 

 ศาลไดมีคำพิพากษาและออกคำบังคับใหจำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว รวมท้ัง

พิพากษาใหจำเลย  ทั้งสามรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยโจทกไดสำรองจายไปกอนแลวนั้น รวมเปน

เงินจำนวน 38,864.00 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

คาใชจายในการดำเนนิคดี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 3,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล)  32,724.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 2,990.00 

คารับรองคำพิพากษา 150.00 

 

2. นาง ส.  ผูกู, นาง ท. , น.ส. จ. ผูค้ำประกัน (จำเลย) โดยผูค้ำประกันทุกรายมาศาล ผูกูทราบนัด

โดยชอบแลว ไมมาศาล 

 ศาลไดมีคำพิพากษาและออกคำบังคับใหจำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว  รวมทั้ง

พิพากษาใหจำเลยทั้งสามรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยโจทกไดสำรองจายไปกอนแลวนั้น รวมเปน

เงินจำนวน 56,123.00 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

คาใชจายในการดำเนนิคดี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 3,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล)  50,813.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 2,160.00 

คารับรองคำพิพากษา 150.00 



3. น.ส. อ.  ผูกู, นาย ณ. , น.ส. พ.  ผูค้ำประกัน (จำเลย) โดยผูคำ้ประกันทุกรายมาศาล ผูกูทราบนัด

โดยชอบแลว ไมมาศาล 

 ศาลไดมีคำพิพากษาและออกคำบังคับใหจำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว รวมท้ัง

พิพากษาใหจำเลยทั้งสามรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยโจทกไดสำรองจายไปกอนแลวนั้น รวมเปน

เงินจำนวน 33,229.00 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คาใชจายในการดำเนนิคดี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 3,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล)  26,799.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 3,280.00 

คารับรองคำพิพากษา 150.00 

 

4. นาย ท.  ผูกู, น.ส. ป.  ผูคำ้ประกัน (จำเลย) โดยผูค้ำประกันมาศาล และผูกูทราบนัดโดยชอบแลว

ไมมาศาล 

 ศาลไดมีคำพิพากษาและออกคำบังคับใหจำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว  รวมทั้ง

พิพากษาใหจำเลย ทั้งสองรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยโจทกไดสำรองจายไปกอนแลวนั้น รวมเปน

เงินจำนวน 23,589.00 บาท  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คาใชจายในการดำเนนิคดี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 3,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล)  18,839.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 1,650.00 

คารับรองคำพิพากษา 100.00 

 

5. น.ส. ก.  ผูกู, นาย ด. , นาย อ. (หรือ พ) ,  นาย ร.  ผูค้ำประกัน (จำเลย) โดยผูค้ำประกันทุกราย

มาศาล ผูกูทราบนัดโดยชอบแลว ไมมาศาล 

 ศาลไดมีคำพิพากษาและออกคำบังคับใหจำเลยทั้งสี่ชำระหนี ้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว รวมทั้ง

พิพากษาใหจำเลยทั้งสี่รวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยโจทกไดสำรองจายไปกอนแลวนั้น  รวมเปนเงิน

จำนวน 64,369.00 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คาใชจายในการดำเนนิคด ี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 3,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล)  57,369.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 3,600.00 

คารับรองคำพิพากษา 400.00 

 



 กรณีคาฤชาธรรมเนียมที่ผ ู ก ู และ/หรือผูค้ำประกันตองรวมกันใชแทน สอ.กฟภ. ตามตารางขางตน 

สอ.กฟภ. จะเรียกคืนจากผูกูและ/หรือผูค้ำประกัน ดวยวิธีการรับชำระเปนเงินสด โดยชำระ ณ ที่ทำการ สอ.กฟภ. 

หรือโอนผานบัญชีธนาคาร หรือรับชำระดวยวิธีการหักจากเงินปนผลและเฉลี่ยคืน จนกวาจะครบถวน 

 ในการนี้ สมาชิกผูกู ไมไดยื ่นอุทธรณตอศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแตอยางใด ผูค้ำประกัน

ของสมาชิกผูกูจึงไดยื่นคำรองขอใชเงินทนุชวยเหลือฯ ตอ สอ.กฟภ. โดยคิดเปนรอยละ 70 ของมูลหนี้คงเหลือสุทธิ 

และยินยอมรับชำระหนี้ในฐานะผูค้ำประกันอีกรอยละ 30 ของมูลหนี้คงเหลือสุทธิโดยผอนชำระเปนรายเดือนและ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ สอ.กฟภ. ทุกประการ 

 ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ไดตรวจสอบแลว การใชเงินทุนชวยเหลือฯ ดังกลาว เปนไปอยางถูกตองตาม

ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ พ.ศ. 2559 และหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวย 

การติดตามหนี้ การสืบทรัพย และ การจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันที ่กำหนด ฝายจัดการจึงเสนอตอ

คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติใชเงินทุนชวยเหลือฯ ตอไป (รายละเอียดตามรายการหักเงินผูค้ำ

ประกันและกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันแนบทาย) 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ความเห็น/ขอเสนอแนะของกรรมการฯ 

 1. อยากใหมีการวิเคราะหพฤติกรรมสมาชิกที่ขอกูเงิน จะไดทราบถึงความเสี่ยงในการพิจารณาใหกูเงิน

ในครั้งตอไป 

 2. ใหจัดเก็บขอมูลในอดีตที่ผานมาจากการวิเคราะหแลวมีจำนวนทั้งหมดกี่ราย เชน ผูที ่เคยแจงวามี

อาชีพเสริมแลว มีปญหาก่ีราย เปนตน 

 3. ในการนำเสนอครั้งตอไป ใบตารางรายการหักเงินผูค้ำประกันและกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน หลัง

ชองเลขที่สัญญา ใหเพิ่มชองอีก 1 ชอง คือ จำนวนวงเงินที่อนุมัติดวย เพื่อกรรมการจะไดนำมาทบทวนในการ

พิจารณาการปลอยเงินกูตอไป 
 
มติท่ีประชุม อนุมตัใิหใชเงนิทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูตามเสนอทั้ง 5 รายการ 

 

เรื่องที่ 5.12 ขออนุมัติปรับปรุงราคากลางอัตราคาบริการทางกฎหมายใหม 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

    ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั ้งที ่ 6/2560 เมื ่อวันที ่ 27 กรกฎาคม 2560                

เรื ่องที ่ 5.4 (เอกสารแนบ 1) ไดเห็นชอบหลักการเกี ่ยวกับการจางสำนักงานกฎหมายเพื ่อร ับดำเนินคดี              

ใหกับ สอ.กฟภ. โดยใชราคากลาง ดังนี้ 

 

 

 



 

1.1 ถาทุนทรัพยที่ฟองมากกวา 1,150,000 บาท ใหใชราคากลางของบริษัท กฎหมายอภิชาติ จำกัด  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

คาใชจาย (ศาลชั้นตน) 30,000 บาท  หมายเหตุ 

คาพาหนะ 5 บาท/กิโลเมตร 1) คาพาหนะเฉพาะกรณีนอกเหนือ               

เขตอำนาจศาลจังหวัดกรุงเทพฯ 

2) คาที่พักเฉพาะกรณีที่ตองคางแรม 

คาที่พัก 1,000 บาท/คืน 

คาวิชาชีพและคาใชจาย ศาลอุทธรณ/ศาลฎีกา/บังคับคดี ชั้นละ 15,000 บาท 

ชั้นขายทอดตลาด คดิ 20% ของจำนวนทุนทรัพยท่ีไดรับ 
 
 

1.2 ถาทุนทรัพยที่ฟองต่ำกวา 1,150,000 บาท ใหใชราคากลางของหางหุนสวนจำกัด เอ็ม ซี เอ ลอว 

แอนด บิสซิเนส โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ทุนทรัพยไมเกิน 500,000 บาท คิด 3% (ขั้นต่ำ 5,000 บาท) สวนเกินคิดเพ่ิม 2% หมายเหตุ 

คาใชจาย 4,000 บาท 1) คาพาหนะเฉพาะกรณีนอกเหนือ               

เขตอำนาจศาลจังหวัดกรุงเทพฯ 

2) คาที่พักเฉพาะกรณีที่ตองคางแรม 

คาพาหนะ 5 บาท/กิโลเมตร 

คานำหมาย จายตามจริง 

 

 2. ขอมูล 

    2.1  เนื ่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทำใหตนทุนในการดำเนินการทางกฎหมายปรับสูงขึ้น 

สำนักงานกฎหมายที ่ เคยรับงานจาก สอ.กฟภ. ทั ้ง 3 แหง ไดแจงขอปรับอัตราคาบริการทางกฎหมาย              

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน (เอกสารแนบ 2) 

    2.2  ฝายนิติกรรมและติดตามหนี ้ ไดสอบถามทางโทรศัพทไปยังสำนักงานกฎหมายหลายแหง            

ซึ่งสำนักงานกฎหมายไดแจงวา อัตราคาบริการปจจุบันสูงข้ึนกวาป 2560 เฉลี่ย 20 % 

    2.3  เปร ียบเท ียบระหว าง ราคากลาง (เด ิม) ก ับ อ ัตราค าบร ิการต ่ำส ุดท ี ่สำน ักกฎหมาย                 

เสนอเขามาใหม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 3. ขอพิจารณา 

 ฝายจัดการพิจารณาแลว มีความเห็นวา เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และ เพื่องาน

ดานการฟองรองดำเนินคดีและติดตามหนี้ไมหยุดชะงักเนื่องจากไมมีสำนักงานกฎหมายรับงาน จึงเห็นควร

ปรับปรุงราคากลางคาบริการทางกฎหมาย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาบริการ เง่ือนไข คาบริการ เงื่อนไข

(บาท/คดี) การชําระเงิน (บาท/คดี) การชําระเงิน

ชําระงวดท่ี 1 : 20,000 บาท ชําระงวดท่ี 1 : 20,000 บาท

เมื่อย่ืนฟองคดีแลว เมื่อยื่นฟองคดีแลว

ต้ังแตมีหนังสือบอกกลาวทวงถาม ชําระงวดท่ี 2 : 10,000 บาท ต้ังแตมีหนังสือบอกกลาวทวงถาม ชําระงวดท่ี 2 : 10,000 บาท

จนถึงการออกคําบังคับ เมื่อคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม จนถึงการออกคําบังคับ เมื่อคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม

คําพพิากษา และคําบังคับมาแสดง คําพิพากษา และคําบังคับมาแสดง

ชําระงวดท่ี 1 : 30,000 บาท

กรณีฟองเฉพาะผูคํ้าประกัน เมื่อย่ืนฟองคดีแลว

(เนื่องจากมีเหตุที่ไมสามารถ ชําระงวดท่ี 2 : 10,000 บาท

ฟองผูกูได) เมื่อคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม

คําพพิากษา และคําบังคับมาแสดง

การอุทธรณหรือฎีกา ชําระเมื่อย่ืนอุทธรณหรือแกอุทธรณ

และการแกอุทธรณหรือฎีกา หรือฎีกาหรือแกฎีกาแลว

คดีมีความยุงยากและ/หรือ

ซับซอน และ/หรือมีแนวโนม

ท่ีจะตองสืบพยานหลายนัด

กิโลเมตรละ 5 บาท ยกเวน กรณี กิโลเมตรละ 5 บาท ยกเวน กรณี

การดําเนินคดีท่ีศาลในเขต กทม. การดําเนินคดีที่ศาลในเขต กทม.

และปริมณฑล ไมคิดคาเดินทาง และปริมณฑล ไมคิดคาเดินทาง

คาท่ีพัก

(กรณีการดําเนินคดีท่ีศาลอ่ืน

นอกจากศาลในเขต กทม. และ

ปริมณฑล)

10,000

- 40,000

ขั้นตอนการดําเนินการ

กรณีฟองผูกูและผูคํ้าประกัน 30,000

ราคาตํ่าสุดท่ีเสนอ

1,000 บาท/คืน - -

คาเดินทาง (ไป-กลับ) - -

1,000 บาท/คืน

- -

- -

-

ข้ึนอยูกับความตกลงเปนกรณีไป - -

ราคากลาง (เดิม)

ข้ึนอยูกับความตกลงเปนกรณีไป - -

30,000

15,000 -

ข้ึนอยูกับความตกลงเปนกรณีไป - -

-



 

 

 
 

 

จีงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไปดวย 

 

มติท่ีประชุม ใหนำวาระเรื่องนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

 

คาบริการ เง่ือนไข

(บาท/คดี) การชาํระเงิน

ชําระงวดที่ 1 : 20,000 บาท

เม่ือย่ืนฟองคดแีลว

ต้ังแตมีหนังสือบอกกลาวทวงถาม ชําระงวดที่ 2 : 10,000 บาท

จนถึงการออกคําบังคับ เมื่อคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม

คําพิพากษา และคําบังคับมาแสดง

ชําระงวดที่ 1 : 30,000 บาท

กรณีฟองเฉพาะผูคํ้าประกนั เม่ือย่ืนฟองคดแีลว

(เนื่องจากมีเหตุท่ีไมสามารถ ชําระงวดที่ 2 : 10,000 บาท

ฟองผูกูได) เมื่อคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม

คําพิพากษา และคําบังคับมาแสดง

การอุทธรณหรือฎีกา ชําระเมื่อย่ืนอุทธรณหรือแกอุทธรณ

และการแกอุทธรณหรือฎีกา หรือฎีกาหรือแกฎีกาแลว

คดีมีความยุงยากและ/หรือ

ซับซอน และ/หรือมีแนวโนม

ที่จะตองสืบพยานหลายนัด

กิโลเมตรละ 5 บาท ยกเวน กรณี

การดําเนินคดีท่ีศาลในเขต กทม.

และปริมณฑล ไมคิดคาเดินทาง

คาท่ีพัก

(กรณีการดาํเนินคดีท่ีศาลอ่ืน

นอกจากศาลในเขต กทม. และ

ปรมิณฑล)

1,000 บาท/คืน - -

คาเดินทาง (ไป-กลับ) - -

ขึ้นอยูกับความตกลงเปนกรณีไป - -

- 10,000

40,000-

ข้ันตอนการดําเนินการ

30,000กรณีฟองผูกูและผูค้ําประกัน

ราคากลาง (ใหม)



เรื่องที่ 5.13 พิจาณาการแตงต้ังผูแทนสหกรณเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ของ 

 สันนิบาตสหกรณ 

เลขานุการ ดวยสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย กำหนดจัดประช ุมใหญสามัญประจำป 2565              

ในวันเสารที่ 24 ธันวาคม 2565  ณ หอง Diamond Hall ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอรพอรต อำเภอลำลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี ในการนี้ทางสันนิบาตสหกรณฯ ไดเรียนเชิญประธานกรรมการ สอ.กฟภ. ดวยวาจาเพื่อเปนผูแทน

สหกรณเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ของสันนิบาตสหกรณฯ 

  ฝายจัดการ จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแตงตั้งให นายเสรี ปรัชญกุล 

ประธานกรรมการ สอ.กฟภ. เปนตัวแทน สอ.กฟภ. เขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ของสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย จำกัด ตามรายละเอียดแนบ 
 

จีงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไปดวย 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติแตงตั้ง นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ สอ.กฟภ. เปนตัวแทนเขารวมประชุมใหญ

สามัญประจำป 2565 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จำกัด 

 

เรื่องที่ 5.14 ขออนุมัติหลักการจางจัดทำโปรแกรมระบบบริหารจัดการขอรองเรียน 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 โครงการ ธรรมาภิบาลสูการเปนสหกรณสีขาวในการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่องที่ 4.11 ไดอนุมัติระเบียบฯ วาดวย

การตรวจสอบและแกไขปญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2565  

2. ขอมูล 

2.1 เนื่องจากงานสวนใหญในการรับขอรองเรียน และการแจงผลการดำเนินการเปนการดำเนินการ

ดวยรูปแบบกระดาษ และมีเอกสารที ่ตองจัดเก็บจำนวนมาก ฝายจัดการไดประสานนายพงศทัศน  บัวเลิศ      

อดีตเจาหนาที่คอมพิวเตอรของ สอ.กฟภ. ซึ่งปจจุบันเปนพนักงาน กฟภ. เพื่อเสนอแนวทางจัดทำโปรแกรมระบบ

บริการจัดการขอรองเรียนของสหกรณ ซึ่งนายพงศทัศนฯ ไดยื่นเสนอราคาการจัดทำโปรแกรมระบบบริการ

จัดการขอรองเรียนของสหกรณอยูในรูปแบบฐานขอมูลเปนเงิน 22,000 บาทประกอบดวย 

ฟงกชันผูใชงาน 

- ฟงกชันบันทึกขอรองเรียน   

- ฟงกชันจัดการขอรองเรียน 

- ฟงกชันติดตามขอรองเรียน 

    ฟงกชันรายงาน 

- แบบฟอรมหนังสือรองเรียน  

- แบบฟอรมบันทึกการรับเรื่องรองเรียน 



- แบบแจงการรับเรื่องรองเรียน  

- แบบแจงผลการดำเนินการตอเรื่องรองเรียน 

รับประกันผลงาน 1 ป  วงเงิน 22,000 บาท  

2.2 เพ่ือใหงานเอกสารของการจัดการขอรองเรียนของสหกรณมีการดำเนินการในรูปแบบสำนักงาน

อิเล็กทรอนิกสลดภาระการจัดเก็บเอกสารและการจัดทำหนังสือเพื่อแจงผลใหสมาชิกและสะดวกในการจัดทำ

รายงานที่เกี ่ยวของ ซึ ่งจะทำใหการจัดการขอรองเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ฝายจัดการ ไดนำเสนอ

คณะอนุกรรมการศึกษาพิจารณาการจัดทำโปรแกรมระบบบริหารจัดการขอรองเรียนของสหกรณ 

คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา การประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 เรื่องที่ 4.3  

พิจารณาแลวเห็นชอบรายละเอียดการจัดทำโปรแกรมระบบบริหารจัดการขอรองเรียนตามฝายจัดการเสนอ 

2.3 คาใชจายในการจัดทำโปรแกรมฯ ฝายจัดการเห็นควรเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจำป 

2565 ขอ 2.22 คาพัฒนาและคาบริการโปรแกรมระบบงานสหกรณซึ่งมีวงเงินคงเหลืออยู 200,000 บาท 

2.4 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจัดซื้อและจัดจางของสหกรณ พ.ศ. 2560  

“ขอ 21. อำนาจการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ 

(1) ผูจัดการมีอำนาจจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษไมเกิน 100,000 บาท................ 

               ขอ 22. การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหผูมีอำนาจจัดซื้อจัดจางตามขอ 21. ทำบันทึกพรอม

ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความจำเปนในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 20 เสนอคณะกรรมการ เมื่อไดรับ

อนุมตัใิหทำการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษแลว ผูมีอำนาจการจัดซื้อจัดจางจึงจะดำเนินการได” 

3. ขอพิจารณา 

     พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว ฝายจัดการเห็นควรขออนุมัติหลักการจางจัดทำโปรแกรม

ระบบบริหารจัดการขอรองเรียนของสหกรณโดยวิธีพิเศษ โดยวาจาง นายพงศทศัน บัวเลิศ ในวงเงินประมาณการ 

22,000 บาท 

จีงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไปดวย 
 
มติท่ีประชุม ใหนำวาระเรื่องนี้เขาที่ประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 5.15 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑหองประชุมและครุภัณฑสำหรับการจัดทำคลิปวีดีโอประชาสัมพนัธ 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม  

1.1 ในการประชุมของคณะอนุกรรมการคณะตาง ๆ ของ สอ.กฟภ. สวนใหญจะจัดประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (ระบบ Zoom) และ สอ.กฟภ. มีนโยบายที ่จะใหการประชุมทุกครั ้งสามารถประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส แตเนื่องจากไมโครโฟนสำหรับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชอยูปจจุบัน เปนไมโครโฟนราคา

ไมแพง คุณภาพปานกลางที่ สอ.กฟภ. จัดหามาเพื่อแกปญหาในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในชวงแรกๆ เริ่ม

เสื่อมคุณภาพ ทำใหผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดยินเสียงจากหองประชุมไมชัดเจน 



1.2 ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธของ สอ.กฟภ. ในรูปแบบประกาศและจดหมายขาว สอ.กฟภ. ปจจุบัน

แมวาจะสามารถสื่อสารเนื้อหาสาระที่ตองการจะเผยแพรใหสมาชิกรับทราบไดในระดับหนึ่ง แตสมาชิกบางสวนโดยเฉพาะ

สมาชิกกลุมผูเกษียณอายุ ก็มีขอเสนอแนะวาการอานประกาศหรือจดหมายขาวในโทรศัพทมือถือมีอุปสรรคจากสายตา

ของสมาชิกที่อานตัวอักษรขนาดเล็กไดไมชัดเจน สอ.กฟภ. ควรเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธโดยคลิปวีดีโอ ซึ่งปจจุบันจัดทำ

ไดงายและกำลังเปนที่นิยมในหลายหนวยงาน 

นอกจากนี้ฝายจัดการเห็นวาในระยะตอไป สอ.กฟภ. ควรมีการจัดทำคลิปวีดีโอเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและ

การบริหารเงินลงทุนสำหรับผูจะเกษียณอายุ เผยแพรในลักษณะเดียวกับการไปบรรยายที่หนางานตามที่มีการรองขอ 

2. ขอมูล  

2.1 ฝายจัดการไดตรวจสอบขอมูลชุดไมโครโฟนพรอมลำโพงไรสายสำหรับการประชุมในทองตลาด 

พบวามีสินคาดังกลาวขายอยูหลายผลิตภัณฑ ในราคาประมาณ 6,000-10,000 บาท 

2.2 ในการจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อการเผยแพร เห็นควรมีการจัดหาอุปกรณ ชุดไมโครโฟนขนาดเล็ก

สำหรับติดที่ปกเสื้อของผูบรรยาย ซึ่งสามารถใชงานรวมกับกลองบันทึกภาพ (กลองถายรูปแบบดิจิทัล) หรือกลอง

โทรศพัทมือถือ ซึ่งตรวจสอบแลวมีสินคาขายในทองตลาดในราคาประมาณ 9,900-15,000 บาท 

2.3 สอ.กฟภ. ไดมีการจัดงบประมาณสำรองกรณีจำเปนเรงดวนในงบป 2565 ไวในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

3. ขอพิจารณา  

พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว เพื่อเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเสียงในการประชุม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และพัฒนาศักยภาพในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบคลิปวีดีโอ เห็นควรขออนมุัติ

จัดหาครุภัณฑเพ่ิมเติมดังนี้ 

 3.1 จัดหาชุดไมโครโฟนพรอมลำโพงไร สายสำหร ับหองประช ุม เพื ่อใช ในการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ในวงเงินงบประมาณ 10,000 บาท 

 3.2 จัดหาชุดไมโครโฟนขนาดเล็กสำหรับติดที่ปกเสื้อของผูบรรยายในวงเงินงบประมาณ 15,000 บาท 

 รวมจัดหาครุภัณฑ 2 รายการ ในวงเงิน 25,000 บาท โดยเบิกจายจากงบสำรองกรณีจำเปนเรงดวน       

ป 2565 

จีงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไปดวย 
 
มติท่ีประชุม อนุมตจิัดซื้อครุภัณฑหองประชุมและครุภัณฑสำหรับการจัดทำคลิปวีดีโอประชาสัมพันธเพ่ิมเติม 

ตามขอ 3.1 และ 3.2 รวม 2 รายการ ในวงเงิน 25,000 บาท โดยเบิกจายจากงบสำรองกรณี

จำเปนเรงดวนป 2565 โดยใหฝายจัดการดำเนินการตามระเบียบฯ ตอไป 

 
  
  

 

 

 



เรื่องที่ 5.16 ขออนุมัติเปลี่ยนตำแหนงและปรับวุฒิการศึกษาของเจาหนาที่สหกรณ 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 

อนุมัติเปลี่ยนตำแหนงและปรับวุฒิการศึกษาของ นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ ตำแหนงเจาหนาที่บริหารงาน

ทั่วไป วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไปดำรงตำแหนงเจาหนาที่สมาชิกสัมพันธ วุฒิปริญญาตรี  
 

2. ขอมูล 

2.1 ฝายบริหารงานทั่วไป มอบหมายใหนางสาวณิชาพัฎฐ วินัยปกรณ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มารับผิดชอบงานเดิมของนางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ ประกอบดวย  

1) จัดทำกิจกรรมโครงการตางๆ ตามที ่กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปของสหกรณของ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 

2) เปน Admin ของ Line@ สอ.กฟภ. 

3) รับผิดชอบชี้แจง ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ความคืบหนาการใหบริการของ สอ.กฟภ. ที่มีการ

สอบถามในกลุม Line ผูประสานงานสหกรณ 

4) จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเจาหนาที่สหกรณประจำป 

5) จัดทำโครงการอบรมผูประสานงานสหกรณประจำป 

2.2 สวนงานเดิมของนางสาวณิชาพัฎฐ วินัยปกรณ เพื่อใหสวนงานเดิมตอเนื่อง จึงไดมอบหมายให       

นายวรพงษ หรุ นแดง ตำแหนง พขร. ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และไมไดออกไปปฏิบัติงานตางจังหวัด

เนื่องจากยังอยูในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทดลองปฏิบัติงานแทนดังนี้ 

1) จัดทำทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

2) จัดทำทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแกกรรม 

3) จัดทำทุนสวัสดิการสงเคราะหกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย 

4) จัดทำทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก กรณีประสบภัยพิบัติ 

5) ดูไลนบริหารงานทั่วไป และระบบสงไฟลเอกสาร 

6) ใหคำแนะนำสมาชิก กรณีที่เปนขอมูลเบ้ืองตนของสหกรณฯ 
 

โดยผลจากการประเมินตั้งแต มีนาคม-สิงหาคม 2565 สรุปไดวานายวรพงษ หรุนแดง สามารถปฏิบัติงานแทน

นางสาวณิชาพัฎฐ วินัยปกรณ ได ทั้งนี้เงินเดือนปจจุบันของนายวรพงษ หรุนแดง เทากับ 16,880.- บาท ซึ่งเกิน

กวาเงินเดือนขั้นต่ำของวุฒิ ปวส. 

2.3 ในกรณีมีความจำเปนตองนำรถยนตของ สอ.กฟภ. ไปปฏิบัติงาน ฝายบริหารงานทั่วไปจะจาง

บุคคลภายนอกทำหนาที่ขับรถยนตใหเปนครั้งคราว 

 

 



3. ขอพจิารณา 

ฝายจัดการพิจารณาแลว เห็นวาเพื่อใหการบริการดานการรับเอกสารขอมูลจากสมาชิกผานระบบ

บริการสมาชิกและกลุม Line ฝายบริหารงานทั่วไป รวมถึงการพิจารณาทุนสวัสดิการและการใหขอมูลเบื้องตนกับ

สมาชิกกรณีสมาชิกสอบถามทาง Line ฝายบริหารไมหยุดชะงัก มีผู ร ับผิดชอบประจำ เห็นควรขออนุมัติ

ดำเนินการดังนี้ 

1. เปลี ่ยนตำแหนงของนายวรพงษ หรุนแดง ตำแหนง พขร. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)       

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ไปเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับอัตราเงินเดือนเดิมซึ่งเกินกวาเงินเดือนขั้นตนของ

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2. สำหรับ พขร. ทดแทนนายวรพงษ หรุนแดง ฝายจัดการอยูระหวางพิจารณาความเหมาะสมของ

การจาง Outsource จากบริษัทที ่รับหนาที่จัดหา พขร. ให กฟภ. หรือการจางลูกจางรายป       

ทำหนาที่ขับรถ และจะนำเสนออีกครั้งหนึ่ง 
 

จีงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไปดวย 

 

มติท่ีประชุม อนุมตั ิ 

1. เปลี่ยนตำแหนงและปรับวุฒิการศึกษาเจาหนาที่สหกรณ นายวรพงษ หรุนแดง จากตำแหนง  

พขร. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3), วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมทองเที ่ยว เปนตำแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับอัตราเงินเดือนเดิมซึ่งเกินกวา

เงินเดือนข้ันตนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 2. สำหรับ พขร. ที่จะมาปฏิบัติแทนงานนายวรพงษ หรุนแดง ใหฝายจัดการนำเสนออีกครั้งหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  เพื่อทราบ 

เรื่องที่ 6.1 ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห

สถานะการเงนิของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน สิงหาคม 2565 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้ 
 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,935    คน     สมทบ      1,909    คน รวม 35,844 คน 
 

สินทรัพยรวม                                        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

หุนกูการบินไทย (หักดอยคา 235.000) 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ตั๋วสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (พ.ค.65) 

กำไรสะสม (ม.ค.-พ.ค.65) 

65,505.230 

569.293 

2,250.000 

36,369.779 

2,585.000 

23,288.658 

27,935.923 

10,600.000 

23,581.118 

2,148.180 

329.815 

98.942 

230.872 

1,090.714 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

 ทั้งนี้ กำไรสะสม ณ 30 สิงหาคม 2565 โดยรวมแลวสูงกวาประมาณการ จำนวน 110.190 ลานบาท 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. งวดเดือน สิงหาคม 2565 

 

 

 

  



เรื่องที่ 6.2       ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 

เลขานุการ ตามที่ฝายจัดการ ไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จาย ระหวางป 2565 ในเดือน

สิงหาคม 2565 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 569.293 ลานบาท และมีตนทุนงินทุนประจำเดือน สิงหาคม 

2565 ดังนี้  (ตามรายละเอียดแนบ) 

  1. ตนทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.00 เปนผลใหมีตนทุนเงินทุน    

รอยละ 3.6635 

  2. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบี ้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูตั๋ว P/N เปนผลใหมี

ตนทุนเงินทุนรอยละ 2.5044 

  3. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการงายเงินปนผล) เปนผลใหมี

ตนทุนเงินทุนรอยละ 1.4735 

  คณะอนุกรรมการการลงทุน พิจารณาแลวมีมติใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

ตอไป 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ    
 

มติท่ีประชุม   รับทราบในการนำเสนอ และในการประชุมครั้งถัดไปใหแกไขรายละเอียดสวนของเงินรับฝาก   

ออมทรัพยกับเงินฝากออมทรัพยพิเศษใหแยกเปนชวงของวงเงนิฝากดวย ดังนี้ 

  เงินรับฝากออมทรัพย               

- วงเงินฝากไมเกิน  2 ลานบาท 

- วงเงินฝากสวนเกิน  2 ลานบาทขึ้นไป      
 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 

- วงเงินฝากไมเกิน 10 ลานบาท 

- วงเงินฝากสวนเกิน  10 ลานบาท แตไมเกิน 15 ลานบาท    

- วงเงินฝากสวนเกิน  15 ลานบาทขึ้นไป       

 

เรื่องที่ 6.3       รายงานการจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 11/2565 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

พิจารณาอนุมัติใหฝายจัดการจองซื ้อในหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. สหกรณ และประกาศ คพช.  มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
 



จํานวน ด.บ. ไมตํ่ากวา

(ลานบาท) (ร อยละ)

1
บมจ. บางจาก คอรปอเรชั่น คร้ังท่ี 

1/2565 ชดุท่ี 1
A-/s  by Tris

3 100.00 2.80

2 บมจ. บานปู คร้ังท่ี 2/2565 ชุดท่ี1 A-/s  by Tris
4 100.00 3.25

3 บมจ.เอสซีจี เคมิคอลล คร้ังท่ี 

2/2565 ชุดที 4

A+ by Fitch 10 100.00 3.90

300.00

อนุมัติ

รวม

ลําดับ รายละเ อียด Rating อายุ (ป)

 

ผลการจองซื้อหุ นกู ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั ้งที่ 11/2565 วันที่ 18 สิงหาคม           

พ.ศ.2565  มีรายละเอียดดังนี้ 

จํานวน ด.บ. จํานวน ด.บ.

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

1
บมจ. บางจาก คอรปอเรช่ัน

 คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1

A-/s  by 

Tris
3 25 ส.ค. 65 25 ส.ค. 68 100.00 2.80 90.00        2.84

2
บมจ. บานปู คร้ังท่ี 

2/2565 ชุดท่ี1

A-/s  by 

Tris
4 20 ก.ย. 65 20 ก.ย. 69 100.00 3.25 100.00      3.26

3 บมจ.เอสซีจี เคมิคอลล 

คร้ังท่ี 2/2565 ชุดที 4

A+ by 

Fitch 10 100.00
ไมตํ่ากวา

 4.10

รวม 300.00 190.00

ไม ได รับจัดสรร (ดบ. 4.00)

ลําดับ รายละเอียด
อายุ 

(ป)
เร่ิมตนRating

ระยะเวลา อนุมัติ(Line) ไดรับจัดสรร

ครบกําหนด

 
  

ทั้งนี้  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 มีมติใหจองซื้อหุนกู บมจ.เอสซีจี เคมิ

คอลล ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 100 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 3.90%  หรือหุนกู อายุ 12 ป 

อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 4.10% ซึ่งผูจัดจำหนายหุนกูยังไมกำหนดอายุหุ นกู ปรากฎวาในวันที ่จองซื้อหุ นกู       

บมจ.เอสซีจี เคมคิอลล ไดออกหุนกูทั้ง 2 รุน ฝายจัดการจึงขอมติทาง application line โดยมีมติใหจองซื้อหุนกู     

ชุดท่ี 4 รุนอายุ 10 ป จำนวน 100 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียไมต่ำกวา 4.10%   
 



ในป 2565 แผนการลงทุนประจำป 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. และไดรับการจัดสรร

แลวทั้งสิ้น 

วันทีป่ระชุม อายุ
วงเงินอนุ มัติ

(ลานบาท)

วงเงิน(ลาน

บาท)

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

20 GULF A-/S 18 ก.ค. 65 3 100.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.18 90.00 3.26

21 BCP A-/S 18 ส.ค. 65 3 100.00 ไมตํ่ากวารอยละ 2.80 90.00 2.84

22 BANPU A+/S 18 ส.ค. 65 4 100.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.25 100.00 3.26

รวมทัง้ส้ิน 5,180.00   

ไดรับจัดสรร

อัตรา ด.บ.

นําเสนอ

ลําดับ บมจ. Rating

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 



เรื่องที่ 6.4   รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

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

จัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น ทั้งนี้ บล/บลจ. ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ดังนี้ 

**ใหปรับแกตารางท่ี 1   ใหเพิ่มชองอีก 1 ชอง ใสการนำผลประโยชนออกมา ดวย 

ลำดับ บลจ. โอนเงินให 

บลจ.จัดการ 

มูลคาสินทรัพย 

ณ วันเร่ิมตน 

(ลานบาท) 

มูลคาสินทัพย 

ณ วันที่ 31 ส.ค.2565 
(ลานบาท) 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดำเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท) 
1 UOB(EQ) Tier 03 ก.พ. 63 500.000 502.909 2.909 

2 ONE(PV0580) Tier 13 ก.พ. 63 500.000 500.109 0.109 

3 UOB(EQ2) Trigger 06 ม.ค. 64 500.000 509.007 9.007 

4 ONE(PV0592) Trigger 06 ม.ค. 64 500.000 501.543 1/543 

5 UOB(EQ3) Tier 01 มิ.ย. 65 500.000 517.087 17/087 

6 KTBT(PV0253) Tier 01 ก.ค. 65 500.000 512.587 12.587 

7 MFC(PEACOO) Tirgger 01 ก.ค. 65 500.000 503.639 3/639 

8 SCBAM(PFPEACO) 

Trigger 
01 ก.ค. 65 500.000 502.181 2.181 

รวมทื้ง 8 กอง 4,000.000 3,986.197 49.062 

 

 

รายละเอียดการนำผลประโยชนออกจากกองทุนสวนบุคคล สอ.กฟภ. ณ 31 สิงหาคม 2565 
 

 

ลำดับ 

 

ว.ด.ป. 

UOB 

(EQ) 

ONE 
(PV0580) 

UOB 

(EQ2) 

ONE 

(PV0592) 

UOB 

(EQ3) 

DAOL 

ZPV0253) 

MFC 

(PEACOO) 

SCBAM 
(PFPEACO) 

 

รวมทั้งสิ้น 

  Tier Tier Trigger Trigger Tier Tier Trigger Trigger (ลานบาท) 

 ป 2564          

 6 ครั้ง 60.000 40.000 30.000 30.000     16.000 

 ป 2565          

1 03 ก.พ. 65  25.000       25.000 

2 14 ก.พ. 65 20.000        20.000 

3 17 มิ.ย. 65   20.000      20.000 

4 18 ส.ค. 65       21.000  21.000 

5 25 ส.ค. 65   10.000      10.000 

6 26 ส.ค. 65        15.000 15.000 

7 29 ส.ค. 65 20.000        20.000 

8 31 ส.ค. 65  20.000  20.000     40.000 

 รวมทั้งสิ้น 40.000 45.000 30.000 20.000 - - 21.000 15.000 171.00 

 

 



ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจดังนี้ 

 สถานการณ COVID-19 ทั่วโลกติดเชื้อรายใหมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอน เนื่องจากการ

ฉีดวัซีนที่ทั่วถึงทำใหลดความรุนรงของการเจ็บปวย แมวาสถานการณทั่วโลกจะดีขึ้น แตจีนยังมีการระบาดและได

สั่งปดเมืองเฉิงตูเมืองสำคัญในมณฑลเสฉวนอยางไมมีกำหนด ซึ่งเปนฐานการผลิตบริษัทอิเล็กทรอนิกสและยาน

ยนตที่สำคัญ ในชวงกอนหนาที่จีนไดสั่งปดเมืองกวางโจวและเซินเจิ้น เพื่อการควบคุมการระบาดของ COVID-19 

ประเทศหรัฐฯ ตลาดแรงงานแข็งแกรง แตตลอดที่อยูอาศัยลดลงจากดอกเบี้ยที่ปรับเร็วและแรง เฟตยังคงสง

สัญญานโยบายการเงินเขมงวด อัตราเงนิเฟอสูงชะลอลง แตยังอยูระดับสูงกวาเปาหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

มาก การปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงสงผลใหตลาดที่อยูอัยชะลง ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กลาวในการ

ประชุมวิชากาประจำป แจ็กสันโฮลวาการทำใหอัตราเงินเฟอกลับสูเปาหมายที่ +20% เปนความสำคัญเหนือสิ่งใด

ในขณะนี้ ซึ่งจำเปนที่จะตองปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตอเนื่องและคงดอกเบี้ยใหอยูในระดับสูงเปนระยะเวลาหนึ่ง มา

วาจะทำใหเศรษฐกิจชะลอลงและตลาดแรงงานจะออนแอลง กลุมยูโรเศรษฐกิจเผชิญความไมแนนอนดาน

พลังงานกระทบตอความเชื่อมั่น และอัตราเงินเฟอ เศรษฐกิจเผชิญความไมแนนอนดานพลังงาน หลังจากที่รัสเซีย

ลดการสงออกกาซธรรมชาติจนเหลือ 20% ของระดับปกติ หากรัสเซียตัดสินใจยุติการสงออกจะสงผลใหเกิดการ

ขาดแคลนพลังงานมากขึ ้น นำไปสูอัตราเงินเฟอที ่สูงและอาจนำไปสู งสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประเทศจีน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจออนแอทั้งการบริโภค และการลงทุน ธนาคารกลางจีนลดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ

ภายหลังนโยบาย COVID เปนศูนย และปญหาในภาคอสังหาริมทรัพย ทำใหอุปสงคในประเทศทั้งการบริโภคและ

การลงทุนชะลอลง  นอกจากนี ้ยังมีประเด็นความเสี ่ยงผิดนัดชำระหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย และแนวโนม

เศรษฐกิจที่ชะลอลงทำใหธนาคารเขมงวดในการปลอยสินเชื่อ 

 ในสวนของประเทศไทย เศรษฐกิจฟนตัวตอเนื่องจากการบริโภค และนักทองเที่ยวตางชาติ จีดีพีไตรมาส 

2/2565 ขยายตัวกวาในไตรมาสกอนหนาจากแรงขับเคลื่อนของการบริโภคภาคครัวเรือน ในขณะที่รัฐบาลลด

บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งการใชจายและการลงทุน ปจจัยสนับสนุนการบริโภคไดแก การผอนคลาย

มาตรการควบคุมการแพรระบาด COVID-19 สงผลใหนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขาประเทศเพื่อทองเที่ยว แต

การสงออกสินคาฃะลอลงสอดคลองกับอุปสงคประเทศคูคาที่ชะลอลงในสินคาโลหะอิเล็กทรอนิกส และสินคา

การเกษตร อัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นจากกลุมสินคา  กลุมพลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง คากระแสไฟฟา และกาซหุงตม)

คณะกรรมการนดยบายการเงิน (กนง.) มีมติไมเปนเอกฉันท 6 ตอ 1 ใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สูระดับ 

0.75%  ตอป  กนง.ประเมินเศรษฐกิจมีแนวโนมฟนตัวฃัดเจน และมีคามเสี่ยงที่จะสูงขึ้นจากการสงผานตนทุนไป

ยังเงินเฟอพื้นฐาน ทำใหนโยบายการเงินที่ผอนคลายมากเปนพิเศษเพื่อรองรับวิกฤต COVID-19 มีความจำเปน

ลดลง โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายกลับเขาสูระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางมี

เสถียรภาพในระยะยาว ควรดำเนินการอยางคอยเปนคอยไป 

 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ฝายจัดการได

รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. ทั้ง 8 กอง ตามรายละเอียดแนบ 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 



ขอเสนอแนะของกรรมการฯ    

ใหปรับแกไขตารางที่ 1  โดยใหเพ่ิมชองอีก 1 คอลัมน เพ่ือใสการนำผลประโยชนออกมาดวย 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

  ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 โดยใหปรับแกไขตารางที่ 1 ตามขอเสนอแนะของกรรมการฯ  

 

เรื่องที่ 6.5 รายงานขอมูลสมาชิก สอ.กฟภ. ประจำเดือน สิงหาคม 2565 

เลขานุการ ตามคำสั ่งที ่ สอ.กฟภ. 06/2565 ลงวันที ่ 9 มีนาคม 2565 ไดกำหนดอำนาจหนาที ่ ให

คณะอนุกรรมการเงินกู เปนผูพิจารณาการอนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตาม

ขอบังคบัและระเบียบของสหกรณ นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก

และการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,921 1,903 35,824 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 69 14 83 

                   รวมสมาชิก 33,990 1,917 35,907 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 36 6 42 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 15 2 17 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก 4 - 4 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. - - - 

รวม 55 8 63 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,935 1,909 35,844 
 

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

  



เรื่องที่ 6.6 แจงถอนการยึดอสังหาริมทรัพยและขอไถถอนจำนอง 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั ้งที ่ 9/2564 วันที ่ 23 กุมภาพันธ 2565 เรื ่องที ่ 5.14 

สำนักงานบังคับคดี ฯ ขอใหนาสงโฉนดที ่ดินและหนังสือสัญญาจำนอง ซึ ่งเจ าพนักงานบังคับคดี ไดยึด

อสังหาริมทรัพยอันเปนกรรมสิทธิ์ ของ นาย ป. (หรือ นาย ธ.) เลขสมาชิก............. ที่ไดนำมาจดทะเบียนจำนอง

เปนหลักประกันการกูเงินกับ สอ.กฟภ. โดยมีรายละเอียด คือ ที่ดินโฉนดเลขที่........... เลขที่..........หนาสำรวจ 

............... ตำบล (1) (2) .............., (3) ............. อำเภอ....... จังหวัด........... พรอมสิ่งปลูกสรางไมปรากฎเลขที่มีชื่อ 

นาย ป. (หรือ นาย ธ.) เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งเจาพนักงานฯ ไดยึดไว ตามหมายบังคับคดีของศาลแขวง........      

คดีหมายเลขแดงที่.......... ระหวาง นาง ส. โจทก นาง ก. ที่ 1, นาย ธ. ที่ 2 จำเลย นั้น 
 
 2. ขอมูล 

 2.1 นาย ป. แจงตอเจาหนาที่ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ดวยวาจาวา มีความประสงค จะไถถอนโฉนด

ที่ดินที่ไดนำมาเปนหลักประกันกับ สอ.กฟภ. แตเนื่องจาก โฉนดที่ดินดังกลาวไดถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดไว   

เจาหนาที่ฯ จึงไดแจงตอนาย ป. วา ไมสามารถดำเนินการไถถอน ใหแก นาย ป. ได เวนแตนาย ป. จะไดนาเงินไป

ชำระหนี้ที่สานักงานบังคับคดีฯ  เพ่ือขอถอนการยึด  เมื่อสำนักงานบังคบัคดีฯ ถอนการยึดแลว ใหนาย ป. นำเงิน

มาชำระหนี้ใหแก สอ.กฟภ.ทั้งจำนวน สอ.กฟภ. จึงจะดำเนินการไถถอนโฉนดที่ดนิใหแกนาย ป. ได 

 2.2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สอ.กฟภ. ไดรับหนังสือจากสำนักงานบังคับคดีฯ เรื่อง แจงถอนการยึด

อสังหาริมทรัพย คือ ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางตาม ขอ 1. (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่อางถึง) 

 2.3 นาย ป. แจงตอเจาหนาที่ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ดวยวาจาวา มีความประสงคจะนำเงินมาชำระ

หนี้ ใหแก สอ.กฟภ. และขอใหสอ.กฟภ. สงมอบโฉนดที่ดิน หนังสือสัญญาจำนอง รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

(ถามี) ใหแก นาย ป. ในวันเดียวกันกับวันที่นาเงินมาชำระหนี้ เนื่องจากมบีุคคลภายนอกใหเงินแกนาย ป. เพ่ือใช

ชำระหนี้ ใหแกสำนักงานบังคับคดีฯ และขอถอนการยึดโฉนดที่ดินดังกลาวขางตน และเพื ่อชาระหนี้ใหแก 

สอ.กฟภ. ดวยเหตุนี้ นาย ป. จึงมีความจำเปนจะตองนำเอกสารดังกลาวไปดำเนินการไถถอนจำนอง และขายให

บุคคลอ่ืน เพ่ือนำเงินที่ไดจากการขายที่ดินดังกลาวมาชำระหนี้ใหแกบุคคลภายนอกตอไป 

 3. ขอพจิารณา 

 ฝายจัดการพิจารณาแลว เห็นวา ตามหลักปฏิบัติปกติของ สอ.กฟภ. เมื่อสมาชิกชำระหนี้เงินกูใหแก 

สอ.กฟภ.จนครบถวนแลว สมาชิกจะตองแจงการชำระหนี้ให สอ.กฟภ. ทราบลวงหนา ไมนอยกวา 5 วันทำการ 

เมื่อ สอ.กฟภ. ไดรับแจงจากสมาชิกแลว สอ.กฟภ. จะขอเบิกโฉนดที่ดิน จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการไถถอน

จำนอง รวมถึงใหผูมีอำนาจของ สอ.กฟภ. ลงนามสลักหลังการชำระหนี้ไวในหนังสือสัญญาจำนอง ฉบับผูรับ

จำนอง เมื่อ สอ.กฟภ. จัดเตรียมเอกสารดังกลาวครบถวนแลว สอ.กฟภ.จะประสานงานกับสมาชิกเพื่อสงมอบ

เอกสารใหกับสมาชิก เพ่ือนำไปดำเนินการไถถอนจำนองดวยตนเองตอไป 



 ดวยเหตุนี้ เมื่อนาย ป. มีความประสงคจะนำเงินมาชำระหนี้ใหแก สอ.กฟภ. และขอให สอ.กฟภ. สงมอบ

โฉนดที่ดิน หนังสือสัญญาจำนอง รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) ใหแกนาย ป. ในวันเดียวกันกับวันที่นำ

เงินมาชำระหนี้ 

 ดังนั้น เพื่อประโยชนของสมาชิก ฝายนิติกรรมฯ จึงเห็นควรสงมอบโฉนดที่ดิน หนังสือสัญญาจำนอง 

รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) ใหแกนาย ป. ภายในวันเดียวกันกับวันที่นาย ป. นำเงินมาชำระหนี้ใหแก 

สอ.กฟภ.จนครบถวน  

ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งท่ี 13/2565 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 256 เห็นชอบ

ใหนำเงินมาชำระหนี้ใหแก สอ.กฟภ. และให สอ.กฟภ. สงมอบโฉนดที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวของใหแกนาย ป.    

ในวันเดียวกันกับวันที่นำเงินมาชำระหนี้ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบตอไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบแจงถอนการยึดอสังหาริมทรัพยและขอไถถอนจำนอง  (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.7 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

สอ.กฟภ. 14/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565  และตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 8/2565 

วันท่ี 20 กันยายน 2565 เห็นชอบใหนำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 (เดือนมกราคม - 

สิงหาคม) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ ดังนี้ 

1. ดำเนินการเรียบรอยแลว   9   โครงการ 

2. ดำเนินการแลวบางสวน   4  โครงการ 

3. อยูระหวางการดำเนินการ 24  โครงการ 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 เดือนสิงหาคม 2565 

  (โดยเอกสาร) 



 

เรื่องที่ 6.8 แนวทางการหักภาระผูกพนัของสมาชิกให สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ไดเชิญผูที่เกี่ยวของรวมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการหักภาระผูกพัน ของ

สมาชิก ใหแก สอ.กฟภ. และเพื่อทบทวนปญหาอุปสรรคที่พบในการเรียกเก็บภาระผูกพันของสมาชิกจากเงินที่

สมาชิกจะไดรับจาก กสช. รวมทั้งเงินอื่นๆ ที่สมาชิกจะไดรับจากการเกษียณอายุหรือการเกษียณกอนอายุในปที่

ผานมา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นั้น 
 
 1. ขอมูล 

 จากการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการหักภาระผูกพันของสมาชิก ใหแก สอ.กฟภ. สามารถสรุป

ประเด็นปญหาและแนวทางการหักภาระผูกพันของสมาชิก ใหแก สอ.กฟภ. ได ดังนี ้

 1.1 แนวทางดำเนินการเพื่อรวบรวมเงินที่ สอ.กฟภ. เรียกเก็บภาระผูกพันของสมาชิกจากเงิน กสช. และ

การที่สอ.กฟภ. แจงให กฟฟ. หนางาน ชวยเรียกเก็บจากภาระหนี้ที่สมาชิกตองชำระจากเงินที่ไดรับจากการออกจาก

งาน และโบนัสของปที่ออกจากงาน 

 กอนป 2563 สมาชิกที่เกษียณอายุจาก กฟภ. ไมวาจะเปนกรณีเกษียณอายุ “ครบ 60 ป” หรือ กรณี

เกษียณอายุ “กอนอายุครบ 60 ป” ที่ยังมีภาระผูกพันอยูกับ สอ.กฟภ. นั้น สอ.กฟภ. จะประสานงานกับสมาชิก

เพื่อใหลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมใหหักภาระผูกพันจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยประสงคจะรับเงินเปน

เช็ค สมาชิกจะนำเช็คมอบใหแก สอ.กฟภ. เพ่ือใหนาเงินไปหักชำระหนี้ที่คางอยูกับ สอ.กฟภ. ตอไป 

 ตั้งแตป 2563 จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-190 ทำใหกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มี

ความจำเปนตองเปลี่ยนวิธีการรับเงินเพื่อใหสอดคลองกับมาตรการปองกันการแพรระบาด จากเดิมที่ใหรับเปน

เช็ค ณ สานักงานใหญ กฟภ. เปนการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชยของสมาชิกโดยตรง 

 การเปลี่ยนวิธีการรับเงินดังกลาว ทำให สอ.กฟภ. ตองประสานงานกับสมาชิกเพื่อใหลงลายมือชื่อใน

แบบฟอรมยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เพ่ือชำระคาสินคา (ชำระหนี้ สอ.กฟภ.) เมื่อมีเ งินเขาบัญชี

ของสมาชิก ธนาคารฯ จะหักเงินจำนวนตามที่ สอ.กฟภ. แจง เพ่ือนำสงใหกับ สอ.กฟภ. 

 จากปที่ผานมา สอ.กฟภ. พบปญหาวา การเรียกเก็บภาระผูกพันดวยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของ

สมาชิก สอ.กฟภ. ไมสามารถไดรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากสมาชิกเพื่อนำมาหักภาระหนี้ ที่สมาชิกมีอยูกับ 

สอ.กฟภ. ไดครบทุกราย เนื่องจากไมสามารถคาดการณเวลาแนนอนที่เงินกองทุนฯ จะเขาบัญชีของสมาชิก จึงมี

ชองวางของเวลาที่ทาใหสมาชิกบางรายใชระบบ Mobile Banking โอนเงินออกจากบัญชีกอนที่ธนาคารกรุงไทย

จะประมวลผลเรียกเก็บเงินจากบัญชีให สอ.กฟภ. เมื่อ สอ.กฟภ. ไมสามารถหักภาระผูกพันของสมาชิกจาก

เงินกองทุนฯ ไดทันในรอบแรก สอ.กฟภ. จึงตองเปลี่ยนไปดำเนินการแจงเรียกเก็บภาระหนี้จากเงินตอบแทน

ความชอบในการทำงาน หรือเงินตอบแทนพิเศษ หรือเงินชดเชย 10 เทา หรือเงินเดือนคาจาง สำหรับวันหยุด

พักผอนประจำป หรือเงินโบนัส แลวแตกรณี ซาอีกหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง แลวแตภาระผูกพันที่เหลืออยู 

 

 

 



 ปญหาอีกประการหนึ่ง คือ เมื ่อ สอ.กฟภ. แจงขอให กฟภ. หนางาน เรียกเก็บเงินที่ไดรับจาก กฟภ.

ประเภทอื่น นอกจากเงินกองทุนฯ พบวา กฟภ. หนางานไมทราบวิธีการนำสงเงินดังกลาว ดวยวิธีการหักผาน

ระบบเงินเดือนของ กฟภ. หรือ มีเงินไมเพียงพอตอการนำสง ตองรอใหรวบรวบเงินใหไดเสียกอน แลวจึงขอซื้อตั๋ว

แลกเงินหรือแคชเชียรเช็คเพื่อนำสงใหแก สอ.กฟภ. ทางไปรษณีย เปนเหตุใหการสงเงินลาชา มีผลทำใหดอกเบี้ย

เงินกูที่สมาชิกตองรับภาระชำระเพ่ิมขึ้น ตามจำนวนวันนับถึงวันที่ สอ.กฟภ. ไดรับตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียรเช็ค 

 ในประเด็นนี้ ผูแทน กทช. ชี้แจงวา เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปจจุบันมีการลงทนุ ในตางประเทศ 

เปนเหตุใหตองเปลี่ยนวันจายเงิน จากเดิมที่จะจายในชวงตนเดือนตุลาคมของทุกป เปลี่ยนเปนจายเงินในชวง

กลางเดือนตุลาคมของทุกปแทน 

 จากการหารือในประเด็นดังกลาว ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้

 1. เห็นชอบให สอ.กฟภ. ใชวิธีเรียกเก็บภาระผูกพันจากการรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดวยวิธีการหัก

โอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิก โดยให สอ.กฟภ. ประสานงานกับสมาชิก ใหลงลายมือชื ่อใน

แบบฟอรมยินยอมใหหักเงินอัตโนมัติของ ธนาคารกรุงไทย ตามวิธีปฏิบัติเดิม 

 2. กรณีท่ี สอ.กฟภ. ไมสามารถเรียกเก็บดวยวิธีการหักโอนเงินตามขอ 1. ได ให สอ.กฟภ. รีบสรุปแจง

การเรียกเก็บเงินยอดหนี้จากเงินไดประเภทอื่นๆ ที่สมาชิกมีสิทธิไดรับใหกองภาษีทราบ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 

2565 เวลา 15.00 น. กองภาษีจะดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อนำสงเงินตามจำนวนที่ สอ.กฟภ. แจง ใหแก 

สอ.กฟภ. เพ่ือหักภาระผูกพันตอไป 

 1.2 แนวทางดำเนินการเพื่อใหสามารถเรียกเก็บภาระผูกพัน ที่สมาชิกที่พนสภาพการเปนสมาชิกแตยังเปน

พนักงาน กฟภ. หรือพนสภาพการเปนพนกังาน กฟภ. ตองชำระนอกรอบเงินเดือน 

 ในกรณีที่สมาชิก สอ.กฟภ. พนสภาพจากการเปนสมาชิก และพนสภาพจากการเปนพนักงาน ของ กฟภ. 

ดวยนั้น สอ.กฟภ. จะแจงภาระผูกพันของสมาชิกไปยังหนวยงานตนสังกัด เพื่อขอความอนุเคราะห ใหหักเงินที่

สมาชิกมีสิทธิไดรับ นำสงใหแก สอ.กฟภ. เมื่อหนวยงานตนสังกัด ตรวจสอบแลวพบวา มีเงินอื่นใด ที่สามารถ

นำสงใหแก สอ.กฟภ. ได หนวยงานตนสังกัดจะนำสงเงินจำนวนดังกลาวผานระบบเงินเดือน หรือซื้อตั๋วแลกเงิน

หรือแคชเชียรเช็ค นำสงใหแก สอ.กฟภ. เพ่ือหักภาระผูกพันตอไป 

 แตถาเปนกรณีที ่พนักงาน กฟภ. พนสภาพจากการเปนสมาชิกของ สอ.กฟภ. แตยังคงมีสถานะเปน

พนักงานของ กฟภ. อยูนั ้น หาก สอ.กฟภ. แจงภาระผูกพันของสมาชิกไปยังหนวยงานตนสังกัด เพื่อขอความ

อนุเคราะหใหหักเงินที่สมาชิกมีสิทธิไดรับนำสงใหแก สอ.กฟภ. ปจจุบัน หนวยงานตนสังกัด ยังไมสามารถนำสง

เงินจำนวนดังกลาวใหแก สอ.กฟภ. ได เนื่องจากไมมีการสรางรหัสสำหรับทำรายการเรียกเก็บในกรณีนี้เอาไว ที่

ผานมา สอ.กฟภ. ไดมบีันทกึหารือแนวทางการแกไขปญหาแลว 

 ในประเด็นนี้ ผูแทน กตจ. ไดแจงที่ประชุมเพื่อทราบวา ปจจุบัน กองตรวจจายไดสรางรหัสการนำสงเงิน

และไดนาสงเงินของพนักงาน กฟภ. ที่พนสภาพจากการเปนสมาชิกของ สอ.กฟภ. ใหแก สอ.กฟภ. เปนรายเดือน 

เรียบรอยแลว 

 

 



 2. ขอเสนอแนะ 

 ทั้งนี้ จากการประชุมหารือดังกลาว สอ.กฟภ. ไดรับขอเสนอแนะจากที่ประชุมวา เพื่อแกไขปญหาที่อาจ

เกิดข้ึนตามขอ 1.1 เรื่อง กฟภ. หนางานไมทราบวิธีการนำสงเงนิดวยวิธีการหักผานระบบเงินเดือนของ กฟภ. หรือ

มีเงินไมเพียงพอตอการนาสง สอ.กฟภ. ควรทำหนังสือถึงผูวาการ กฟภ. เพื่อขอความอนุเคราะห ใหกองภาษี

ดำเนินการนำสงเงนิแทน กฟภ. หนางานตอไป 

 ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครังที ่ 8/2565 วันที ่ 20 กันยายน 2565 

เห็นชอบใหทำหนังสือถึงผูวาการ กฟภ. เพ่ือขอความอนุเคราะห  
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการหักภาระผูกพันของสมาชิกให สอ.กฟภ. (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.9 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือน สิงหาคม 2565 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-31  

สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

1. แบบรายงาน ปปง.1-01 (การฝากเงินสดตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป,   จำนวน   3  ราย 

การถอนโอนบัญชีสหกรณตนเองไปบัญชีสหกรณของบุคคลอ่ืนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป)  

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

มูลคาทรัพยสินตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป เพื่อเปนหลักประกันเงินกู     

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

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง.  

  ประจำเดือน สิงหาคม 2565  (โดยเอกสาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เรื่องที่ 6.10 รายงานการใชเงินงบประมาณ 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน  สิงหาคม  2565 ดังนี้ 

รายการ 

งบประมาณที่เสนอขอ

อนุมัติ 

จายจริง มกราคม-สิงหาคม 

2565 คงเหลือ 

หมวดที่ 1  คาตอบแทน 33,543,000.00 22,079,775.31 11,463,224.87 

หมวดที่ 2  คาใชสอย 41,765,000.00 26,820,170.10 14,944,829.9 

หมวดที่ 3  คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 11,100,000.00 2,928,445.64 8,171,554.36 

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 51,991,418.87 37,723,729.96 

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2565  (โดยเอกสาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เรื่องที่ 6.11 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม 2565 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการ ขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และซื้อ

หุนพิเศษงวดเดือน สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
 

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

เพ่ิมคาหุน 132 106,243 1,062,430.00

ลดคาหุน 76 (79,261) (792,610.00)

ปรับหุนรายเดือนประจําป 2 (3,230) (32,300.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 845 1,754,541 17,545,410.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 289 1,508,580 15,085,800.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 14 1,400                      14,000.00

รวม 1,358 3,288,273                32,882,730.00           

ทุนเรือนหุนยกมา มิถุนายน 2565 23,490,444,190.00

บวก ซ้ือหุนพิเศษ 117,266,940.00

    - ซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 84,621,730.00

    - ซ้ือหุนพิเศษ 3,264,510.00

หัก  ถอนหุน (สมาชิกพนสภาพ) 26,592,510.00

    - เงินคาหุนจายคืน 18,797,899.50

    - เงินคาหุนชําระหน้ี 7,090,097.62

    - เงินคาหุนรอจายคืน 652,022.88

    - ยกเลิกใบเสร็จซ้ือหุน 52,490.00

ทุนเรือนหุนท้ังส้ิน สิงหาคม 2565 23,581,118,620.00
 

  

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 

  (โดยเอกสาร) 

 

 

 

  



เรื่องที่ 6.12 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญทายาท

ใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชนประจำเดือน สิงหาคม 2565 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทนุสวัสดิการชวยเหลือคาทำ

ศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน 

สิงหาคม 2565 ดังนี ้

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 

- เสียชีวิต          9 ราย    เปนเงิน        420,000.00  บาท 

- ทุพพลภาพ         1 ราย    เปนเงิน          50,000.00  บาท 

- อุทกภัย          2 ราย    เปนเงนิ           8,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส         3 ราย    เปนเงิน        (35,000.00)  บาท 

รวม                  15 ราย    เปนเงิน       443,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก            9 ราย  ไดรับเงนิรายละ 50,000.00  บาท  เปนเงิน         450,000.00 บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงนิรับขวัญทายาทใหม       14 ราย  ไดรับเงนิรายละ     500.00  บาท เปนเงิน             7,000.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน        - ราย    เปนเงิน                  -  บาท 

- คาใชจายในการตดิตามหนี ้       เปนเงิน         235,320.00 บาท 

- คาธรรมเนียมศาลเรียกเก็บจากผูค้ำประกัน      เปนเงนิ                  - บาท 
 

 5. ทุนสาธารณประโยชน 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน      1 ราย    เปนเงิน             3,000.00  บาท 
 

สรุป การจายทุน ป 2565               สงเคราะห           ชวยเหลือ         รับขวัญทายาท       ทุนชวยเหลือผูค้ำ       ทุนสาธารณ 

                สมาชิก (บาท)     คาทำศพ (บาท)       ใหม (บาท)  ประกนัเงินกู (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. – ส.ค. 2565  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              13,254,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก            4,700,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  44,500.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 9,959,278.46 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                          5,500.00 

คงเหลือเงินทั้งสิ้น              16,746,607.78    6,075,000.00      439,000.00        26,972,801.26       787,000.00 
 

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (โดยเอกสาร) 



 

เรื่องที่ 6.13 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2565 

เลขานุการ    สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันที่  1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่  

31 สิงหาคม  2565  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 

 ประเภท  จำนวน          จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 
        

         เงินกูสามัญ       

 - สามัญทั่วไป (สท.) 463  692,308,000.00 225,586,422.43 

 - สามัญเพ่ือการศึกษา (สศ.) 4  562,000.00 510,331.57 

 - สามัญเพ่ือผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

 - สามัญเพ่ือชวยเหลือโควิด (สว.) 1  500,000.00 499,162.00 

         เงินกูพิเศษ       

 - พิเศษเพ่ือการเคหะ (พล.) 3  3,730,000.00 3,730,000.00 

 - พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) -   - 

 - พิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 47  46,779,000.00 20,877,929.86 

   (พด.,พท.)      

 - พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ (พอ.) -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.) 380  78,055,000.00 57,372,978.05 

         เงินกูฉุกเฉิน   583  29,490,000.00 23,931,813.34 

  รวมทั้งสิ้น 1,481   851,424,000.00 332,508,637.25 

 

                   จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
  

  

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม 2565  (โดยเอกสาร) 

 

 

 

  



เรื่องที่ 6.14 รายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ที่ขาดจาก 

  สมาชิกภาพและมีภาระหนี้สิน    

เลขานุการ ฝายจัดการขอรายงานลูกหนี ้สมาชิกปกติที ่เร ียกเก็บเงินงวดรายเดือนไมได (ทั ้งหมดหรือ

บางสวน) และลูกหนี้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพและมีภาระหนี้สินคางชำระประจำเดือน สิงหาคม 2565 

(เอกสารแนบ) สรุปไดดังนี้ 
 

ลูกหนี้คางชำระ 

ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น รับชำระหนี้ คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

สมาชิกปกต ิ

เรียกเก็บเงินกู              

รายเดือนไมได 

22 1,204,642.21 13 404,647.48 11 313,807.67 24 1,295,482.02 

ลูกหนี้พนสภาพ 

5 2,840,966.28 - - - - 5 2,840,966.28 ออกจากงาน

ประจำ โดย 

กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

7 6,840,060.37 1 1,501,829.03 - 
35,035.91 

(บางสวน(3)) 
8 8,306,853.49 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 17 23,342,445.33 - - ข - 17 23,342,445.33 

ลูกหนี้พนสภาพ 

11 12,021,295.44 - - - - 11 12,021,295.44 ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 1,684,354.32 4 2,287,665.87 6 3,972,20.19 - - 

(เสียชีวิต) 

รวม 64 45,193,256.15 18 4,194,142.38 17 4,320,863.77 65 47,807,042.56 

 

        หมายเหตุ สำหรับลูกหนี้เกษียณอายุ ใชหุนคำ้ประกัน ไมไดสรุปขอมลูนำเสนอ เนื่องจากเปนกลุมที่มีความเสีย่งต่ำ 
 

 



อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.07 % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.18 % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูทั้งหมด    =    0.21 % 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ที่ขาดจาก 

  สมาชิกภาพและมีภาระหนี้สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2565  (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.15 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันประจำเดือน 

สิงหาคม 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 1 913,446.43 1 422,138.35 2 1.301,429.99 
ออกจากงานประจาํ โดย 

กฟภ. 

ลกูหนีพน้สภาพ 

3 2,146,33.81 1 628,885.65 - 

7,681.42 

(บางส่วน(/)) 
4 2,767,638.04 

โดย สอ.กฟภ. 

ลกูหนีพน้สภาพ 

3 3,787,086.21 1 825,869.40 - - 4 4,612,955.61 

ถกูพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาด 

ลกูหนีดาํเนินคด ี 14 19,383,645.32 - - 5 8,279,743.98 9 11,103,901.34 

รวม 22 26,127,287.25 3 2,368,201.48 6 8,709,563.75 19 19,785,924.98 

 
 

 

 

 



ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน ณ  ส.ค. 65 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2565  เปนเงิน   36,932,079.72 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2564     เปนเงิน                           -     บาท    

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน                 9,959,278.46  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   เปนเงิน   26,972,801.26 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 รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเดือนสิงหาคม 2565  

   

 

เรื่องที่ 6.16 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพ พื้นท่ี 2 ตอบขอหารือการจัดประชุมใหญ และเลือกตั้ง

กรรมการดำเนินการ 

เลขานุการ ตามหนังสือสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ที่ สอ.กฟภ.2670/2565 

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ขอหารือวาสามารถจัดประชุมใหญและจัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ในป 

2566 ผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบ ัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ว าดวยการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 ไดหรือไม ความละเอียดแจงแลวนั้น 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พิจารณาแลว ขอเรียนวา พระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 43 (8) และ (9) บัญญัติใหสหกรณกำหนดขอกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ และ

การเลือกตั้งของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณไวในขอบังคับสหกรณ ดังนั้น การประชุมใหญและการเลือกตั้ง

กรรมการดำเนินการสหกรณจึงตองดำเนินการตามที่ขอบังคับสหกรณกำหนดไว ซึ่งตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ วาดวยการประชุมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564  เพียงกำหนดใหสหกรณประชุมใหญผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสได เพ่ือประโยชนในการดำเนินกิจการของสหกรณ ในชวงเวลาที่รัฐบาลไดออกขอกำหนดตามความ

ในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 32) เมื่อเกิดการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยใหถือเปนขอคับกลางและมีผลบังคับใชตามกฎหมาย

สหกรณ จึงสามารถจัดประชุมใหญผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได โดยปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเปนขอบังคับกลาง ตราบเทาที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

ยังมีผลใชบังคับตามกฎหมาย สำหรับกรณีที่สหกรณประสงคจะลดผลกระทบจากการที่สมาชิกสหกรณ จำนวน

ประมาณ 15,000 คน มาเขารวมประชุมใหญ ซึ่งทำใหการจราจรโดยรอบสำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคติดขัด

เปนอยางมาก พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 56 บัญญัติใหสหกรณประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกได 



แตจะตองกำหนดในขอบังคับใหมีการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก รวมถึงตองกำหนดวิธีการเลือกตั้งผู แทน

สมาชิก จำนวนผูแทนสมาชิก และการดำรงตำแหนงของผูแทนสมาชิกไวในขอบังคบัของสหกรณดวย 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพฯ พื้นที่ 2 ตอบขอหารือการจัดประชุมใหญ 

  และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ   

 

เรื่องที่ 6.17 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพ พื้นท่ี 2 สงหนังสือแนวทางปฏิบัติกรณีหนวยงานตน

สังกัดสมาชิกผูกูไมหักเงินเดือน คาจางหรือเงินอื่นใด เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มี

ใหแกสหกรณ 

เลขานุการ ดวยในปจจุบัน พบวา สหกรณไมสามารถหักเงินไดรายเดือนของสมาชิกที่โอนยายไปสังกัดอ่ืน 

เพื่อชำระหนี้ใหแกสหกรณได จึงอาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานของสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ จึงแนะนำ

แนวทางปฏิบัติกรณีหนวยงานตนสังกัดสมาชิกผูกูไมหักเงินเดือน คาจางหรือเงินอื่นใด เพื่อชำระหนี้หรือภาระ

ผูกพันอื่นที่มีใหแกสหกรณ โดยเฉพาะสหกรณที่มีสมาชิกเปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ไดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกลาว 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จึงขอสงแนวทางปฏิบัติกรณีหนวยงานตน

สังกัดสมาชิกผูกูไมหักเงินเดือน คาจางหรือเงินอื่นใด เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีใหแกสหกรณ เพื่อให

สหกรณออทรัพย/ชุมนุมสหกรณออมรัพย ถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพ พ้ืนที่ 2 สงหนังสือแนวทางปฏิบัติกรณีหนวยงาน   

ตนสังกัดสมาชิกผูกูไมหักเงินเดือน คาจางหรือเงินอ่ืนใด เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มี

ใหแกสหกรณ  (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.18 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้ง/สมัครเขารับการคัดเลือกเปน

กรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

เลขานุการ ดวยพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที ่แกไขเพิ ่มเติม มาตรา 112 บัญญัติใหมี

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประกอบดวย ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณระดับประเทศ

ประเภทละหนึ่งคน กรณทีี่สหกรณประเภทใดไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ใหมีผูแทนจากสหกรณประเภทนั้น

จำนวนหนึ่งคนเปนกรรมการโดยตำแหนง และกรรมการอื่นซึ่งที่ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณฯ เลือกตั้งจาก

ผูแทนสหกรณ ซึ่งเปนกรรมการของสหกรณ (รวมชุมนุมสหกรณดวย) มีจำนวนเทากับกรรมการโดยตำแนหงเปน

กรรมการ 



 สันนิบาตสหกณฯ กำหนดจัดประชุมใหญสามัญ ประจำป 2565  ในวันเสารที ่ 24 ธันวาคม 2565         

ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และขอเชิญสหกรณแตงตั้งผูแทนสหกรณเขารวม

ประชุมใหญดังกลาว (ปรากฏตามหนังสือที่อางถึง) ประกอบกับสันนิบาตสหกรณฯ ตองจัดใหที่ประชุมใหญของ

สันนิบาตสหกรณฯ เลือกตั้งกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ จากผูแทนสหกรณประเภทสหกรณละหนึ่งคน และตอง

จัดประชุมผูแทนสหกรณประเภทที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ (สหกรณนิคมและสหกรณรานคา) เพื่อให

ผูแทนสหกรณประเภทนั้น ๆ คัดเลือกกันเอง และเสนอรายชื่อตอที่ประชุมใหญของสันนิบาตคสหกรณฯ เห็นชอบ

เปนกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ โดยตำแหนง 
 
 สันนิบาตสหกรณฯ จึงกำหนดเปดสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ และเปดสมัครเขา

รับการคัดเลือกเปนกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ โดยตำแหนง ดังนี้ 

 1. เปดสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ จากผูแทนสหกรณทุกประเภทระหวางวันที่ 31 

ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)  ณ ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณฯ เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 2. เปดสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อเสนอที่ประชุมใหญเห็นชอบเปนกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ โดย

ตำแหนง จากผูแทนสหกรณประเภทที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ (ผูแทนสหกรณนิคมและผูสหกรณ

รานคา) ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนยการประชุมรัชนีแจม

จรัส สันนิบาตสหกรณฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 (วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผูแทนสหกรณประเภทนิคมและผูแทนสหกรณรานคาเพื่อลงคะแนน

คัดเลือกและเสนอชื ่อตอที่ประชุมใหญเห็นชอบเปนกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ โดยตำแหนงนั ้น สันนิบาต

สหกรณฯ จะแจงใหผูแทนสหกรณนิคมและผูแทนสหกรณรานคาทราบอีกครั้งหนึ่ง หากสหกรณประเภทใดใน

สหกรณสองประเทขางตน มีชุมนมสหกรณระดับประเทศกอนประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ของสันนิบาต

สหกรณฯ แลว การรับสมัครและการคดัเลือกของสหกรณประเภทนั้น เปนอันยกเลิกไปโดยปริยาย) 
 
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผูแทนสหกรณทุกประเภท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตาม

ประกาศสิ่งที่สงมาดวย (1) มาสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ ตามนัยขอ 1 ดวยตนเองตามวัน 

เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน  และขอเรียนเฃิญผูแทนสหกรณนิคมและผูแทนสหกรณรานคา ซึ่งมีคุณสมบัติ

ครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสิ่งที่สงมาดวย (2) มาสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อเสนอรายชื่อตอ

ที่ประชุมใหญเห็นชอบเปนกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ โดยตำแหนง ตามนัยขอ 2 ดวยตนเอง ตามวัน เวลา และ

สถานที่ดังกลาวขางตน 

 อนึ่ง สันนิบาตสหกรณฯ ไดแนบปะรกาศเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ 

และสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ โดยตำแหนง ตลอดจนใบสมัครรับเลือกตั้งหรือ

สมัครเขารับการคดัเลือกมาพรอมนี้ดวยแลว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 



มติท่ีประชุม รับทราบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้ง/สมัครเขารับการคัดเลือก 

  เปนกรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.19 มาตรการควบคุมในการพฒันาหรือเปลี่ยนแปลงแกไขเกี่ยวกับระบบงานพิวเตอร 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด จัดใหมีโครงการพัฒนาระบบ

รักษาความปลอดภัยของระบบงานตามมาตรฐานขั้นต่ำของนายทะเบียนสหกรณ วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารในเทศใหทันสมัย เพ่ือการบริหารจัดการและการบริการอยางมปีระสิทธิภาพ สนับสนุนภารกิจหลัก

ของสหกรณ โดยกำหนดใหมีการดำเนินการจัดทำวิธี/แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในแตละดานนั้น 

  เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการตอเนื ่องจากแผนปฏิบัติงานประจำป 2564 ภายใต

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงาน ซึ่งไดทำการศึกษามาตรขั้นต่ำในการควบคุม

ภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ จากผล

การศึกษาสรุปไดวา สหกรณควรดำเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานข้ันต่ำดังกลาว จึงไดจัดทำเปนแผนปฏิบัติงาน

ประจำป 2565 ระยะเวลาดำเนินการระหวางเดือนมนีาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565 โดยมีการกำหนดกลุมเพื่อใช

เปนตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ประกอบดวย มาตรฐานขั้นต่ำดานนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ, การรักษาความปลอดภัยทาง

กายภาพและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

2. ประกอบดวย การควบคุมการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบงาน, การควบคุมดูแล

เอกสาร สนับสนุน และการเขาถึงฐานขอมูล 

3. ประกอบดวย การสำรองขอมูล, การใชบริการผูใหบริการภายนอก และการตรวจสอบขอมูล 
 

  ขณะนี้ ฝายจัดการไดดำเนินการตามตัวชี ้วัดกลุมที ่ 2 เรียบรอยแลว โดยมีประเด็นที ่ตอง

ดำเนินการคือการจัดทำมาตรการควบคุมในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงแกไขเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร 

คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 ไดพิจารณารางมาตรการ

ควบคุมฯ ดังกลาวแลว จึงนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบมาตรการควบคุมในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงแกไขเกี่ยวกับระบบงานพิวเตอร  

  (โดยเอกสาร) 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ 

เรื่องที่  7.1 คุณปยะพจนฯ นำเสนอการเสนอรูปแบบวาระการประชุม  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนา นำไปพิจารณา 

 



เรื่องที่  7.2 คุณสเฐียรพงศฯ นำเสนอใหเพ่ิมเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการที่ทำหนาที่เลขานุการ  
                      
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการที่ทำหนาที่เลขานุการฯ จาก 1,000.-

บาท เปน 1,100.-บาท โดยมอบหมายใหฝายจัดการนำเสนอในคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณา 

  คุณปยะพจนฯ ไมเห็นดวย โดยใหเหตุผลวา ไมมีการเพิ่มเบี้ยประชุมของกรรมการที่ทำหนาที่

เลขานุการฯในสหกรณอ่ืนๆ หรือคณะกรรมการ กฟภ. 

  

เรื่องที่  7.3 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 

ฝายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  ประจำเดือน ตุลาคม 2565 

  1.  ครั้งที่ 12 (พิเศษ)  ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565  เวลา  13.00 น. 

  2.  ครั้งที่ 13  ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565  เวลา 13.00 น. 

ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 17.00 น. 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายรณภา  ทองโปรง) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

 

 


