
 

รายงานการประชุม  

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 

ครั้งที่ 12/2565 (พิเศษ) วนัพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

3. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการ 

4. นายสุชาติ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

5. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

6. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

7. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

8. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

9. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช  กรรมการดำเนนิการ 

10. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

กรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

2. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

3. นายพีระพล  ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 

4. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

5. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นายชัชวาล  เงินนาค   ผูแทน บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต 

      (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.  

 



ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

ประธาน  เรื่องที่ 1.  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพ พ้ืนที่ 2 ไดสงขอบังคับของ สอ.กฟภ. กลับมาแลว 

โดยรับขอบังคับบางสวน ไมเห็นดวย 4 เรื่อง ซึ่งไมมีผลกระทบกับ สอ.กฟภ. มากนัก คือเรื่องการออกตราสาร   

ทางการเงิน ขอ 3 (9) และตั๋วสัญญาใชเงินในขอ 4 (3) สวนอีก 2 เรื่อง เปนเรื่องที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา 

ซึ่งทาง สอ.กฟภ. เขียนไปวาเปนสมาชิกหรือบุคคลภายนอก แตทางสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพ พื้นที่ 2    

ตัดสมาชิกออกใหเหลือเพียงบุคคลภายนอกอยางเดียว สำหรับเรื่องที่ 4 การลงนามการสั่งจายเงิน ทาง สอ.กฟภ. 

ขอแกไขไปเปนคณะกรรมการและผูจัดการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมาย สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพ 

พื้นที่ 2 ไดตัดขอความ “หรือผูที่คณะกรรมการมอบหมาย” ออก ซึ่งในความตั้งใจของ สอ.กฟภ. ก็คือ จะมอบให

รองผูจัดการหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเพ่ือใหเกิดความคลองตัว ไมไดคดิจะเอาบุคคลภายนอก 

  เรื่องที่ 2.  การติดตามงานทางดาน IT ไดเชิญบริษัทที่ดำเนินการและ สอ.กฟภ.ประชุมรวมกัน 

สรุปไดวาระบบโปรแกรมใหม จะดำเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้  

- เรื่องเงินกู โดยจะดำเนินประเภทละสัปดาห เริ่มในเรื่องเงินกูพิเศษ ATM เงนิกูฉุกเฉิน เงินกู

สามัญ เงินกูพิเศษแตละประเภท เชน ซื้อที่ดิน ถาไมมีปญหาในเดือนพฤศจิกายน 2565 ก็

จะทดลองอยางเต็มระบบ 

- เรื่องสวัสดิการ พัสดุ ทุกระบบจะทดลองใชโปรแกรมที่บริษัทมีอยูขึ้นพรอมกัน เพื่อจะได

เห็นภาพวาจะตองเพ่ิมเติมอะไรบาง  

- เรื่อง Saver การสงของมีขอจำกัด เนื่องจากของขาดทั่วโลก ในเบื้องตนไดประสานงานกับ 

กฟภ. เรื่องการใชพื ้นที ่ดานคอมพิวเตอรของ กฟภ. มาใชชั ่วคราวซึ ่งไดรับอนุมัติแลว 

ประมาณอาทิตยหนานาจะได Saver เสมือนมาใชงานกอน 

  สำหรับในเรื่องตูปรับสมุดเงินฝากของสหกรณฯ จะสงมอบภายในเดือนตุลาคม 2565 นี้ ซึ่ง

จะตองดำเนินการ  4 เรื่องดวยกัน คือ 

1. การเดินสายไฟและสายระบบ LAN ซึ่งฝายจัดการไดดำเนินการแลว 

2. การจัดหา UPS มาใชกับตูปรับสมุด เพ่ือการใชงานตลอด 24 ชั่วโมง 

3. การทดสอบเครื่องอานบารโคดหนาเคานเตอรทุกเครื่อง และการหาทดแทนเครื่องที่ชำรุด    

      พรอมจัดหาใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธอีก 1 เครื่อง 

4. การทำสัญญลักษณแสดงท่ีสมุดวาไดตรวจสอบแลว กรณทีี่สมาชิกมาทำธุรกรรมที่เคานเตอร 

 ขอมอบหมายใหนายเสกสรรฯ ประธานอนุกรรมการศึกษาและพัฒนา เปนผูตรวจสอบดูแล   

 ติดตามเรงรัดขอมูลระบบนี้ดวย หากไปเก่ียวของกับสวนใดก็ใหดำเนินการในทุกมิติ 

  เรื่องที่ 3. เรื่องการขอใชพื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่การทำงานของสหกรณ กฟภ.ไดอนุมัติใหใชพื้นที่    

บนชั้นดาดฟา โดยใหสหกรณฯออกแบบและกอสรางเอง ขอมอบหมายใหนายวัลลภฯ ประธานคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจาง เปนผูดูแลรับผิดชอบ หากมีคาใชจายสูง ใหเรงดำเนินการใหทันเพราะอาจตองขอความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมใหญในเดือนกุมภาพันธ 2566 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 
      - ไมมี – 
 
ระเบียบวาระที่ 3   รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกิจการ 

เรื่องที่ 3.1      รายงานผลการสอบบัญชีระหวางปสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

ผูตรวจสอบบัญชี    ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณไดแตงตั้งให บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด 

โดย นายวิโรจน นริศวรานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3748 เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมภิาค จำกัด สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 นั้น คณะของผูสอบบัญชีไดเขาทำการตรวจสอบ

ระหวางป เมื่อวันที่ 7 – 9 กันยายน 2565 บัดนี้ ใครขอขอเสนอผลการตรวจสอบระหวางป ดังนี้ 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

 1. ตรวจสอบดานเงนิใหสินเชื่อ และเงินฝากสหกรณอ่ืน 

 2. ตรวจสอบดานเงนิรับฝากจากสมาชิก 

 3. ตรวจสอบดานการรับสมคัรสมาชิกแลการลาออกของสมาชิก 

 4. ตรวจสอบดานการบัญชี การเงิน ภาษีที่เก่ียวของ รวมถึงระบบควบคุมภายในที่สำคัญ 

 5. ตรวจสอบดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งตาง ๆ ที่สำคัญ 

 โดยการสุมตรวจสอบเอกสารสำคัญ ทดสอบรายการ ทดสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 

การบันทึกบัญชีและการดำเนินการของสหกรณฯ ตามความเหมาะสม 

 

1. ขอสังเกตที่พบจากการนตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดออนของการควบคุมภายใน 

 1.1 ดานการบิรหารจัดการท่ัวไป 

      ไมพบขอสังเกตดานการบริหารจัดการทั่วไป ที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งอาจสงผลกระทบตองบการเงนิ 

 1.2 ดานการดำเนินการธุรกิจ 

      1.2.1 การควบคุมดานสินเชื่อ (การใหเงินกูแกสมาชิก) 

    จากการสุมตรวจสอบคำขอและหนังสือสัญญาเงนิกูพิเศษกับรายงานสมาชิกขอกูเงินพิเศษ เพ่ือ

การเคหะสงเคราหที่ไดรับการอนุมัติและเอกสารประกอบการขอกูเดือน กรกฎาคม 2565  พบวา โดยรวมมีการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบที่สหกรณฯ กำหนดและถือใชเปนหลักฐานการเปนหนี้ได  

อยางไรก็ตาม พบขอสังเกต ดังนี้ 

  1. เอกสารประกอบคำขอและหนังสือสัญญาเงินกูบางฉบับ มีการแนบสำเนาบัตรประชาชนของ

ผูค้ำประกันหมดอายุ  เชน 

ลำดับ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิกหุนผูขอกู หมายเหตุ 

1 ................... 19 ก.ค.2565 ................. นาย ท. สำเนาบัตรประชาชนของผูค้ำ

ประกันหมดอายุวันที่ 28 พ.ย.

2564 



 

  2. เอกสารประกอบคำขอและหนังสือสัญญาเงินกูบางฉบับ  มีการใชน้ำยาลบคำผิดในการแกไข

ขอมูล  เชน 

ลำดับ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิกหุนผูขอกู หมายเหตุ 

1 .................. 19 ก.ค.2565 ................ นาย ส. สำเนาทะเบียนบานมีการใช

น ้ำยาลบคำผิดในการแกไข

ขอมูลภายในเอกสาร 

 

 ขอเสนอแนะ 

 1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบควรตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลที่ระบุในเอกสารแบบ

คำขอ และหนังสือกูเงิน รวมถึงความครบถวนของเอกสารประกอบการกูเงิน โดยเฉพาะวันหมดอายุของสำเนา

บัตรประชาชน หากไมครบถวน และ/หรือ ไมถูกตอง จะตองดำเนินการติดตามแกไขอยางทันทวงที ทั้งนี้เพื่อให

การปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบของสหกรณ อยางถูกตองและเพ่ือปองกันควาเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนได 

 2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ควรเรงดำเนินการติดตามใหผูกู/ผูค้ำประกันนำสำเนาบัตรประชาชนมาเปลี่ยน

แทนสำเนาบัตรประชาชนฉบับเดิม ที ่หมดอายุดังลาว โดยเร็ว เพื่อใหเอกสารประกอบคำขอกู สมบูรณและ

ครบถวน 

 3. ในการลบ และ/หรือ แกไขภายในเอกสารสำคัญทุกครั้ง ควรใชเปนการขีดฆาแกไขคำที่ตองการและลง

ชื่อกำกับแทนการใชปากกาลบคำผิดในการแกไขขอมูล เพื่อที่จะไดสามารถติดตามผูที่ทำการแกไขไดในกรณีที่มี

ความเสียหายเกิดขึ้น 

      1.2.2 ความเส่ียงดานเงินลงทุนของสหกรณ 

    จากการตรวจสอบการลงทุนของสหกรณ พบวา สวนใหญมีการลงทนุเปนไปตามกำหมาย และ

ลงทุนในหลักทรัพยตามที่นายทะเบียนสหกรณกำหนดไวอยางเหมาะสม ยกเวนหุนกูของ บริษัท การบินไทย 

จำกัด (มหาชน) ที่สหกรณฯ ยังคงตองมีการติดตามอยางใกลชิด และปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณไดมี

หนังสือที่ กษ 0404/ว61 เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณที่มีเงินลงทุนในหุนกู บริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึ่งกำหนดใหสหกรณฯ ปฏิบัติตามแนวทางการบันทึกบัญชีตอเงินลงทุนใน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

2. การติดตามการแกไขขอสังเกต 

 โดยรวมสหกรณฯ มีการปรับปรุงและแกไขตามขอสังเกตที่เคยใหไวอยางเหมาะสม 

 

3. สภาวะดอกเบี้ยและความเสี่ยงและผลกระทบตอการดำเนินการของสหกรณฯ (Risk and Sensitivity) 

 เศรษฐกิจโลก  โดยรวมมีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง แตยังมีความไมแนนอนจากสถานการณการระบาดของ   

COVID-19  ในหลายประเทศที่อาจรุนแรงและยืดเยื้อ การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ไดรับแรงสนับสนุนจากความ

คืบหนาในการฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 โดยหลายประเทศหันมาใชนโยบายอยูรวมกับไวรัสและเรงฉีดวัคซีน  



อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจประเทศคูคาขยายตัวต่ำกวาที่ประเมินไว จากผลกระทบของภาวะสงครามและมาตรการ

คว่ำบาตรรัสเซียที่สงผลตอราคาสินคาโภคภัณฑและหวงโซอุปทานโลก และอัตราเงินเฟอของเศรษฐกิจประเทศคู

คาขยายตัวสูงตามราคาพลังงานและสินคาโภคภัณฑที่ปรับตัวสูงข้ึน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการฟนตัวเศรษฐกิจโลก 

 เศรษฐกิจไทย  ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2565 มีแนวโนมฟ นตัวตอเนื ่อง แตอุปสรรคสำคัญคือ

มาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ซึ่งสงผลกระทบเศรษฐกิจผานราคาพลังงานและสินคาโภคภัณฑที่ปรับสูงขึ้น และ

กระทบแนวโนมการฟ นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้แมวาสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ใน

ประเทศจะยืดเยื้อกวาคาด แตจะสงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอยลง เนื่องจากความรุนแรงของโรค

ระบาดลดนอยลง และระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับจำนวนผูปวยหนักได จึงคาดวาภาครัฐจะไมใชมาตรการ

ควบคุมการระบาดแบบเขมงวด ทั้งนี้ การจางงานยังอยูในระดับต่ำกวากอนการระบาดของ COVID-19 และฟน

ตัวชากวาเมื่อเทียบกับวิกฤตในอดีต ซึ่งขึ้นอยูกับการกลับมาของภาคการทองเที่ยวและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

เปนสำคัญ 

 กลาวโดยสรุป เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง จากการฟนตัวของอุปสงคในประเทศและภาค

การทองเที่ยว โดยผลของการระบาดของสายพันธุ Omicron จะไมกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเทาระลอก

กอน แตปจจัยเสี่ยวที่สำคัญกับอัตราเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นอยูในระดับสูงและกดดันใหอาจตองปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

จากที่กลาวมาทั้งหมดคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงเห็นควรใหปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบป 

2565 ดังนี้ 

 

การประชุม

คร้ังที่ 

วัน เดือน ป ผลของมต ิ อัตราดอกเบ้ียเดิม 

(รอยละ) 

อัตราดอกเบ้ียใหม 

(รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

1/2565 9 กุมภาพันธ 2565 เปนเอกฉันท 0.50 0.50 คงเดิม 

2/2565 30 มีนาคม 2565 เปนเอกฉันท 0.50 0.50 คงเดิม 

3/2565 8 มิถุนายน 2565 4 : 3 0.50 0.50 คงเดิม 

4/2565 10 สิงหาคม 2565 6 : 1 0.50 0.75 เพ่ิมขึ้น 0.25 

 

  ซึ่งอัตราดอกเบี้ยยังมีโอกาสปรับเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้นสหกรณฯ จึงตองติดตามสถานการณ 

และสภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโนมผันผวนอยางใกลชิด เพื่อนำผลไปพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารงาน

อยางเหมาะสม และทันตอเหตุการณที่ผันแปรไปอยางรวดเร็ว 

  ทั้งนี้ สหกรณฯ ตองคอยติดตามระเบียบและประกาศที่ออกใหมอยางสม่ำเสมอและนำมาปฏิบัติ

ใหถูกตอง 

  ขอสังเกตอื่นๆ ที่ตรวจพบไดแจงใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสหกรณฯ ที่รับผิดชอบทราบเพ่ือ

ดำเนินการปรังปรุงแกไขแลวในระหวางการตรวจสอบ อนึ่งสำหรับการตรวจสอบในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือและ

อำนวยความสะดวกเปนอยางดีจากคณะกรรมการ และบุคลากรในสหกรณฯ ทุกระดับ ซึ่งทางคณะผูสอบบัญชี            

จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 



 
   จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ 
 
ความเห็น/ขอเสนอแนะของกรรมการ 
 
คุณปยพจนฯ -    ขอทราบวาคุณชัชวาล เงินนาค ทำงานในตำแหนงหนาที่อะไรในบริษัท สำนักงานสามสิบสี่  

                          ออดิต จำกัด และทำไมนายวิโรจน นริศวรานนท ผูสอบบัญชี ถึงไมมาชี้แจงดวยตนเอง 

- ผูตรวจสอบบัญชี จะเปนทมีงานของบริษัทฯ ที่มีหนาที่ตรวจสอบก็สามารถทำได แตในการ

ชี้แจงรายงานฯ ควรจะเปนนายวิโรจน นริศวรานนท ผูสอบบัญชี 

- ตองการใหผูท่ีมาชี้แจงแสดงสถานะตนเองกอนวามีอำนาจหนาที่ในการนำเสนอชี้แจงรายงาน

การตรวจสอบบัญชีหรือไม โดยใหบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด ทำหนังสือชี้แจง

ตอบมาใหกรรมการดำเนินการฯ รับทราบดวย 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาค จำกัด  โดยใหบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด ทำหนังสือตอบชี้แจงใหทราบตามความเห็น/

ขอเสนอแนะของกรรมการฯดวย 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องสืบเนื่อง 

เรื่องที่ 4.1 เปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครเจาหนาที่สหกรณ ตำแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 

เลขานุการ 

1. เรื่องเดิม  

ตามคำสั่ง สอ.กฟภ. ที่อางถึง กำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณ 

ตำแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ใหเปนผูดำเนินการสอบคัดเลือกเจาหนาที ่สหกรณ ตามระเบียบ 

สอ.กฟภ. วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 พรอมทั้งพิจารณา กำหนดอัตราคาจางและคาตอบแทน นั้น 

2. การดำเนินการ  

2.1 ประกาศที่ 29/2565 ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เปดรับสมัครเจาหนาที่สหกรณ

ตำแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร จำนวน 1 อัตรา โดยเปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2565  ถึง

วันท่ี 8 กันยายน 2565 ไมมผีูมาสมคัรตามระยะเวลาดังกลาว  

2.2 คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 14 กันยายน 2565 จึงมีมติให

ประกาศเปดรับสมัครอีกครั้ง โดยเปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 15 - 30 กันยายน 2565 ประกาศที่ 32/2565 เปดรับ

สมัครเจาหนาที่สหกรณ ครั้งที่ 2 และใหฝายจัดการดำเนินการเพ่ิมเติมดังนี้ 

1) ระบุเพ่ิมขอความ “หากมีประสบการณความสามารถดานคอมพิวเตอรที่มีระบุอยูในตำแหนง

ของงานมากอน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ” 



2) จัดสงประกาศไปตามมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เพื่อขอความอนุเคราะหชวยติดประกาศ    รับ

สมัคร ไดแก  

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

3) ขอขอมูลจากหนวยงาน กฟภ. ที่เปดรับสมัครสอบคดัเลือกเพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. 

4) ใหฝายจัดการตรวจสอบอัตราคาจางตามตลาดแรงงาน แรกเขาอัตราเงินเดือนเทาไร 

ทั้งนี้ ในการเปดรับสมัครครั้งที่ 2 ไมมีผูมาสมัครตามระยะเวลาดังกลาว 
 

3. ขอพิจารณา 

คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ไดพิจารณารวมกัน

แลว เห็นควรเปลี่ยนวิธีการรับสมัครคัดเลือก ดังนี้ 

3.1 เรียกผูสมัครสอบคัดเลือกที ่สอบผานเกณฑการสอบขอเขียนความรู เฉพาะตำแหนงเจาหนาที่

ระบบงานคอมพิวเตอร ตามหลักเกณฑที ่สหกรณกำหนดป 2563 แตไมไดรับการคัดเลือกเขา

ปฏิบัติงาน เขามาทำการสอบคัดเลือกเปนเจาหนาที่สหกรณฯ อีกครั้ง 

3.2 เรียกผูสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำป 2565 ตำแหนงเจาหนาที่ระบบงาน

คอมพิวเตอร ที่สอบผานเกณฑจาก กฟภ. แตไมไดรับการคัดเลือกเขาปฏิบัติงาน      เขามาทำการ

สอบคัดเลือกเปนเจาหนาที่สหกรณฯ  

3.3 กำหนดสาขาวิชา คุณสมบัติเพ่ิมเติมเฉพาะตำแหนงคุณวุฒิปริญญาตรี 

- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร  

- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  

- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติศาสตรบัณฑิต 

3.4 กำหนดการในการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

1) กำหนดวันสอบเปนวันเสารที่ 22 ตุลาคม 2565 ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น 

2) ใหผูเขารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานการสมคัรในวันสอบคัดเลือก 

3) สัมภาษณและตรวจสอบบุคลิกภาพกอนสอบขอเขียน ไมมีคะแนน ผาน/ไมผาน เทานั้น 

4) สอบขอเขียน “ความรูเฉพาะตำแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร” ตามที่กำหนด 

 



 

ทั้งนี้ ขอกำหนดคุณสมบัติทั่วไป/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ และอัตรา

เงินเดือน ใหเปนไปตามประกาศที่ 32/2565 เรื่อง รับสมัครเจาหนาที่สหกรณ ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 15 

กันยายน 2565 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ ดำเนินการตามขอพิจารณาที่ 3.1 - 3.4 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 5.1 ขออนุมัติปรับปรุงราคากลางอัตราคาบริการทางกฎหมายใหม 

เลขานุการ 

1. เรื่องเดิม 

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที ่ 6/2560 เมื่อวันที ่ 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 ใหใชราคากลางของ บริษัท 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 ใหใชราคากลางของ หางหุนสวนจำกัด 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 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทำใหตนทุนในการดำเนินการทางกฎหมายปรับสูงข้ึน 

สำนักงานกฎหมายที ่ เคยรับงานจาก สอ.กฟภ. ทั ้ง 3 แหง ไดแจงขอปรับอัตราคาบริการทางกฎหมาย              

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน (เอกสารแนบ 2) 
 

2.2 ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ ไดสอบถามทางโทรศัพทไปยังสำนักงานกฎหมายหลายแหง            

ซึ่งสำนักงานกฎหมายไดแจงวา อัตราคาบริการปจจุบันสูงข้ึนกวาป 2560 เฉลี่ย 20 % 
 

2.3 เปร ียบเทียบระหว าง ราคากลาง (เด ิม) ก ับ อัตราคาบริการต่ำส ุดที ่สำน ักกฎหมาย                 

เสนอเขามาใหม 

 

 

3. ขอพิจารณา 
 

 ฝายจัดการพิจารณาแลว มีความเห็นวา เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และเพื่อ

งานดานการฟองรองดำเนินคดีและติดตามหนี้ไมหยุดชะงักเนื่องจากไมมีสำนักงานกฎหมายรับงาน จึงเห็นควร

ปรับปรุงราคากลางคาบริการทางกฎหมาย ดังนี้ 
 

คาบรกิาร เง่ือนไข คาบริการ เงื่อนไข

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

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

เมื่อย่ืนฟองคดีแลว เม่ือย่ืนฟองคดีแลว

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

จนถึงการออกคําบังคับ เมื่อคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม จนถึงการออกคําบังคับ เม่ือคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม

คําพิพากษา และคําบังคับมาแสดง คําพิพากษา และคําบังคับมาแสดง

ชําระงวดท่ี 1 : 30,000 บาท

กรณีฟองเฉพาะผูคํ้าประกัน เม่ือย่ืนฟองคดีแลว

(เน่ืองจากมีเหตุท่ีไมสามารถ ชําระงวดท่ี 2 : 10,000 บาท

ฟองผูกูได) เม่ือคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม

คําพิพากษา และคําบังคับมาแสดง

การอุทธรณหรือฎีกา ชาํระเมื่อย่ืนอุทธรณหรือแกอุทธรณ

และการแกอุทธรณหรือฎีกา หรือฎีกาหรือแกฎีกาแลว

คดีมีความยุงยากและ/หรือ

ซับซอน และ/หรือมีแนวโนม

ที่จะตองสืบพยานหลายนัด

กิโลเมตรละ 5 บาท ยกเวน กรณี กิโลเมตรละ 5 บาท ยกเวน กรณี

การดําเนินคดีท่ีศาลในเขต กทม. การดําเนินคดีท่ีศาลในเขต กทม.

และปรมิณฑล ไมคิดคาเดินทาง และปรมิณฑล ไมคิดคาเดินทาง

คาที่พัก

(กรณีการดําเนินคดีที่ศาลอื่น

นอกจากศาลในเขต กทม. และ

ปริมณฑล)

10,000

- 40,000

ข้ันตอนการดําเนินการ

กรณีฟองผูกูและผูคํ้าประกัน 30,000

ราคาตํ่าสุดที่เสนอ

1,000 บาท/คืน - -

คาเดินทาง (ไป-กลับ) - -

1,000 บาท/คืน

- -

- -

-

ข้ึนอยูกับความตกลงเปนกรณีไป - -

ราคากลาง (เดิม)

ข้ึนอยูกับความตกลงเปนกรณีไป - -

30,000

15,000 -

ขึ้นอยูกับความตกลงเปนกรณีไป - -

-



 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม ฝายนิติกรรมขอถอนเรื่องนี้ออก โดยจะมีการนำเสนอใหมอีกครั้งหนึ่ง 

 

 

 

 

คาบริการ เง่ือนไข

(บาท/คดี) การชําระเงิน

ชําระงวดที่ 1 : 20,000 บาท

เมื่อย่ืนฟองคดีแลว

ต้ังแตมีหนังสือบอกกลาวทวงถาม ชําระงวดที่ 2 : 10,000 บาท

จนถึงการออกคําบังคับ เมื่อคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม

คําพิพากษา และคําบังคับมาแสดง

ชําระงวดที่ 1 : 30,000 บาท

กรณีฟองเฉพาะผูคํ้าประกัน เมื่อย่ืนฟองคดีแลว

(เน่ืองจากมีเหตุที่ไมสามารถ ชําระงวดที่ 2 : 10,000 บาท

ฟองผูกูได) เมื่อคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม

คําพิพากษา และคําบังคับมาแสดง

การอุทธรณหรือฎีกา ชําระเมื่อย่ืนอุทธรณหรือแกอุทธรณ

และการแกอุทธรณหรือฎีกา หรือฎีกาหรือแกฎีกาแลว

คดีมีความยุงยากและ/หรือ

ซับซอน และ/หรือมีแนวโนม

ท่ีจะตองสืบพยานหลายนัด

กิโลเมตรละ 5 บาท ยกเวน กรณี

การดําเนินคดีท่ีศาลในเขต กทม.

และปริมณฑล ไมคิดคาเดินทาง

คาที่พัก

(กรณีการดําเนินคดีท่ีศาลอ่ืน

นอกจากศาลในเขต กทม. และ

ปริมณฑล)

1,000 บาท/คืน - -

คาเดินทาง (ไป-กลับ) - -

ข้ึนอยูกบัความตกลงเปนกรณีไป - -

- 10,000

40,000-

ข้ันตอนการดําเนินการ

30,000กรณีฟองผูกูและผูคํ้าประกัน

ราคากลาง (ใหม)



 

เรื่องที่ 5.2 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 และมีเอกสารที่ตองจัดเก็บจำนวนมาก ฝายจัดการไดประสานนายพงศทัศน บัวเลิศ อดีต

เจาหนาที่คอมพิวเตอรของ 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 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม   อนุมตัหิลักการจางจัดทำโปรแกรมระบบบริหารจัดการขอรองเรียนของสหกรณโดยวิธีพิเศษ 

  โดยวาจาง นายพงศทัศน บัวเลิศ ในวงเงินประมาณการ 22,000 บาท ตามเสนอ 

 

เรื่องที่ 5.3 การแตงต้ังผูชวยผูจัดการ และ หัวหนาฝายอาวุโส  (วาระเฉพาะกรรมการ) 

ประธานกรรมการฯ  สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการดำเนินการฯไดมีการแตงตั้งนายสิทธิพันธฯ รองผูจัดการ ขึ้นไป

เปนผูจัดการ สอ.กฟภ. ทำใหตำแหนงรองผูจัดการ วางลง 1 ตำแหนง ซึ่งไดมีการแตงตั้งคณะทำงานเพ่ือพิจารณา

แตงตั้งผูชวยผูจัดการ โดยการพิจารณาคัดเลือกจากหัวหนาฝายทั้ง 7 ฝาย พรอมหาบุคคลที่เหมาะสมขึ้นมาแทน

ระดับฝาย และใหมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานกันดวย โดยไดมีการแตงตั้งคณะทำงานขึ้นมาจำนวน 4 

ทานดวยกัน คอื 

1. นายปยพจน  รุธิรโก   ประธานคณะทำงาน 

2. นายเสกสรร  เสริมพงศ  คณะทำงาน 

3. นายสุชาติ  โชติกธีรกุล  คณะทำงาน 

4. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  คณะทำงาน 
 

คณะทำงานไดพิจารณาแลว ไดเสนอรายชื่อใหประธานกรรมการฯ จากการพิจารณาจากหัวหนาฝาย 

จำนวน 2 ราย โดยไดนำเสนอผูที่ขึ้นเปนผูชวยผูจัดการ แทนตำแหนงที่วางลง 

 คณะกรรมการดำเนินการฯ ไดมีความคิดเห ็น/ขอเสนอแนะที ่แตกตางกันในหลายๆเร ื ่อง เพ่ือ

ประกอบการพิจารณา 

 



 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม   ใหพิจารณาทบทวนใหม โดยใหเลื ่อนการแตงตั้งออกไปกอน และใหคณะทำงานปรับปรุง

โครงสรางฯ เรงดำเนินการเรื่องโครงสรางใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 

เรื่องที่ 5.4 รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยคาใชจายในการประชุมและคาตอบแทนผูชวยงานสหกรณ 

พ.ศ. 2565 

เลขานุการ 

  
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ความเห็น/ขอเสนอแนะของกรรมการ  

  

คุณปยพจนฯ 

 - ไมเห็นดวยกับการเพิ่มเบี้ยประชุมของเลขานุการ เนื่องจากไมเคยเห็นการประชุมที่ไหนมีการเพ่ิมเบี้ย

ประชุมของเลขานุการ 

 - การเพ่ิมเพ่ิมเบ้ียประชุมของเลขานุการ ควรเห็นชอบเปนหลักการไวแลวใหขออนุมัติในที่ประชุมใหญ 

ไมควรเพ่ิมในกรรมการชุดนี้ 

 

 



คุณเสรีฯ 

 - จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 27 ก.ย.2565 ที่ผานมานั้น ไดมีมติ

เห็นชอบใหเพิ่มเบี้ยประชุมของเลขานุการไปแลว ตามที่มีกรรมการเสนอมา ในอัตรารอยละ 10 ของเบี้ยประชุม 

คิดเปนเงินเพียง 100 บาท/ครั้ง การปรับขึ ้นดังกลาวเปนการปรับขึ ้นเฉพาะตำแหนงเลขานุการ เนื ่องจาก

เลขานุการมีภาระหนาที่มากในลักษณะเดียวกับประธานฯ และรองประธานฯ มิไดเปนการปรับเบี้ยประชุมให

กรรมการทั้งคณะ ซึ่งหากเปนการปรับเพิ่มเบี้ยประชุมทั้งคณะ ที่ผานมาจะใหมีผลหลังวันประชุมใหญ เพื่อเปน

การแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการชุดที่พิจารณาไมไดปรับเพิ่มใหชุดตัวเอง ทั้งนี้สหกรณหลายๆ แหงก็ใหเบี้ย

ประชุมเปนลำดับตามที่เสนอครั้งนี้ 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และใหฝายจัดการดำเนินการแกไขตามความเห็น/ขอเสนอแนะของกรรมการ โดยสง

ใหกรรมการตรวจสอบในไลนกลุมอีกครั้งหนึ่ง  กอนท่ีจะนำเสนอใหประธานกรรมการฯ ลงนาม 

 

เรื่องที่ 5.5 รายงานความคืบหนา “โครงการจัดทำสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และเตือนภัยสำหรับ 

  การลงทุน” 

เลขานุการ  

 1.เรื่องเดิม 

 ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565  ในสวนแผนงานที่คณะอนุกรรมการการลงทุนเปนผูรับผิดชอบยุทธ

ศาสตรที่ 3 การบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงิน กลยุทธที ่ 2 ยกระดับการบริหารการเงินอยางมืออาชีพ 

แผนงาน 2.1 “โครงการจัดทำสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และเตือนภัยสำหรับการลงทุน”  

 ตัวชี้วัด : มีขอมูลความตองการสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศชวยเหลือในการตัดสินใจ  

   และเตือนภัยเรื่องการลงทุนของ สอ.กฟภ. ภายในเดือน ต.ค.2565 

 ระยะเวลาดำเนินการ : มิถุนายน - ธันวาคม 2565  
 

 2. ขอมูล 
 

 ฝายจัดการไดประสานงาน บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด  เปนผูรับจางจัดทำ “โปรแกรมระบบ

บริหารงานสหกรณ”  จากการประสานงานโปรแกรมฝายการลงทุนไดอยู ในสัญญาจางพัฒนาเพิ ่มเติม

ประสิทธิภาพโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย Web Application สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด สัญญาเลขที่ 001/2563   ขอ 1.2 ระบบงานเพิ่มเติม  ขอ 1.2.5 ระบบเงินลงทุน ในสัญญา

ระบุรายละเอียดของโปรแกรม และฝายการลงทุนไดทดสอบแลวมีผลดังนี้ 
 



ระบบเงินลงทุน

รายละเอียดระบบเงินลงทุน ผลการทดสอบ

1.สามารถกําหนดคาเร่ิมตน/ค าคงท่ี สําหรับควบคุม

  การทํางานของระบบได

     - รายช่ือสถาบันการเงินท่ีรวมลงทุน สามารถบันทึกเพ่ิมเติมได

     - ประเภทเงินลงทุน เช น พันธบัตร ต๋ัวสัญญาใช เงิน และ

       เงินฝากประจําธนาคารเปนตน

สามารถบันทึกเพ่ิมเติมได

  
 
ระบบเงินลงทุน

รายละเอียดระบบเงินลงทุน ผลการทดสอบ

2.สามารถจัดการรายการประจําวันตางๆ ได

     - บันทึกรายการเงินฝาก/เงินลงทุน/ธนาคาร สามารถบันทึกประจําวันได

     - ประมวลผลประมาณการดอกเบ้ียเงินลงทุน รอตรวจสอบยอดดอกเบ้ีย ชสอ.

     - ไถถอนเงินลงทุน รอตรวจสอบ

     - ทยอยคืนเงินตนท่ีครบกําหนด แจงแกไขเพ่ิมเติม รอตรวจสอบ

     - สอบถามเงินลงทุนท่ีครบกําหนดในเดือนปจจุบัน รอตรวจสอบ (แจงนําการบินไทยออก)

3.รายงานตางๆ ท่ีเ ก่ียวของกับระบบเงินลงทุน

     - ยอดคงเหลือเงินลงทุนกับทุกสถาบัน รอตรวจสอบ

     - เงินลงทุนท่ีครบกําหนด รอตรวจสอบ

     - รายการรับดอกเบ้ียเงินลงทุน แจงแกไขเพ่ิมเติม รอตรวจสอบ

     - สรุปเงินลงทุนทุกสถาบัน แจงแกไขเพ่ิมเติม รอตรวจสอบ

     - เงินลงทุนท่ีไถถอนแลว แจงแกไขเพ่ิมเติม รอตรวจสอบ

     - รายการทยอยคืนเงินตนท่ีครบกําหนดแลว แจงแกไขเพ่ิมเติม รอตรวจสอบ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3. ขอพิจารณา 

 คณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ไดพิจารณารวมกันแลวมีมติ

เห็นชอบดังนี้ 

 3.1 โปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณของบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด ตามขอ 2. เปนเพียง    

                ขอมูลรายงาน  ไมมีระบบเตือนภัยสำหรับการลงทุน 

 3.2 ใหฝายการลงทุนไปกำหนดความตองการวาตองการใหระบบเตือนภัย และตัดสินใจดานการลงทุน

       เรื่องอะไรบาง  เพ่ือใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน 

 3.3 นำโครงการจัดทำสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ และเตือนภัยสำหรับการลงทุนไปจัดทำรวมกับ    

                โครงการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร(MIS)  ซึ่งอยูในคณะอนุกรรมการศึกษา

      พัฒนาเปนผูรับผิดชอบ โดยจัดจางบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด   ดำเนินการ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบตามขอ 3.1-3.2  และเห็นชอบตามขอ 3.3  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ ตามขอ 3.1, 3.2 และ เห็นชอบตามขอ 3.3 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  เพื่อทราบ 

เรื่องที่ 6.1 รายงานผลการดำเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 

  ประจำเดือน เมษายน – สิงหาคม 2565 

เลขานุการ ตามรายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน เมษายน-สิงหาคม 2565 ผูตรวจสอบกิจการได

นำเสนอผลการตรวจสอบ/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ฝายจัดการจึงขอรายงานผลแนวทางดำเนินการ (ตาม

รายละเอียดแนบ) ทั้งนี้ ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ/ เดือนเมษายน 2565 ดานการลงทุน จำนวน 5 ประเด็น ได

นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 แลว 

  คณะอนุกรรมการอำนวยการในการประชุมครั ้งที ่ 8/2565 เมื ่อวันที ่ 20 กันยายน 2565 

พิจารณาแลวเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะของผู ตรวจสอบกิจการ

ประจำเดือน เมษายน – สิงหาคม 2565 และใหอนุกรรมการที่เกี่ยวของดำเนินการแกไขผลการตรวจสอบ/

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะที่ยังคางอยู ใหเรียบรอยครบถวน และใหฝายจัดการจัดทำคู มือการทำงาน (Work 

Instructions) งานที่สำคัญกอน คือ ดานการเงินและดานเงินฝากกอน และกำหนดแผนงานเพื่อทำใหครบถวน

ทุกๆ งาน 

 



เรื่องที่ 6.2 สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแจงผลการตรวจสอบและ 

  ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

เลขานุการ ตามหนังสือสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ปง 0003.9/1429 ลงวันที่ 11 

กรกฎาคม 2565  (สำนักงาน ปปง.) โดยพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเขาตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง ณ 

สถานที่ทำการของทาน ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นั้น 

  สำนักงาน ปปง. ขอเรียนวา การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว 

เสร็จสิ้นแลว ประกอบกับสหกรณออทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดจัดสงเอกสารหลักฐาน

เพ่ิมเติมมายังสำนักงาน ปปง. นั้น สำนักงาน ปปง. พิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวา สหกรณฯ ไดดำเนินการแกไข

ตามผลการตรวจสอบฯ แลว รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ    
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ 

เรื่องที่  7.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 

ฝายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  ประจำเดือน ตุลาคม 2565  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  



 

 


