
 

รายงานการประชุม  

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุท่ี 26 

คร้ังที่ 14/2565 วันพุธท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

กรรมการที่เขารวมประชุม  

1. นายเสรี    ปรัชญกุล   ประธานกรรมการ 

2. รอยโทสุพจน ใชบางยาง  รองประธานกรรมการ 

3. นายสุชาติ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. นายเสกสรร เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการ 

5. นายปยพจน รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

6. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

7. นายพีระพล ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 

8. นายจีรวัฒน นนัทวรเดช  กรรมการดำเนินการ 

9. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

10. นายมิ่งศิษฐ ศภุธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

11. นายสมชาย อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

12. นายภาคภูมิ ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

13. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

14. นายรณภา ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ  
 

กรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส  

1. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

 

กรรมการดำเนินการที่ไมเขารวมประชุม   

- ไมมี    - 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวอุไร  คชรินทร ผูชวยผูจัดการ 

4. นายวัฒนา  สุขทอง  ผูตรวจสอบบกิจการ (เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1) 

5. นางจินตนา  นพนรากุล ผูตรวจสอบบกิจการ (เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1) 



 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.  

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

-    ไมมี    - 

 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

เรื่องที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 

  ครั้งที ่13/2565  วันที่ 26 ตุลาคม 2565   
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบและรับรอง  
 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  

  ครั้งที ่13/2565  วันที่ 26 ตุลาคม 2565   

 

ระเบียบวาระที่ 3   รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกิจการ 

เรื่องที่ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณอมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 

ผูตรวจสอบกิจการ ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ไดมีมติเลือกตั้ง

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ โดยรับรองใหนายวัฒนา  สุขทอง และนางจินตนา นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

และ 2566 นั้น 

 คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ในระหวางวันที่ 

6, 24-25 พฤศจิกายน 2565 แลว จึงขอสรุปรายงานผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1 เพ่ือใหทราบวาสหกรณ มีการดําเนินการจายเงินสวัสดิการใหแกสมาชิกถูกตองตามระเบียบ 

สหกรณกําหนด 

 1.2 เพ่ือใหทราบวาสมาชิกที่พนสภาพจากการเปนสมาชิกตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2565 ขอ 41 หาก

ติดภาระการค้ำประกันเงินกู หรือมีภาระหนี้สินกับสหกรณ ไดมกีารติดตามทวงถามตามระเบียบสหกรณกําหนด 

 1.3 เพื่อใหทราบวาสหกรณไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู กรณี

สมาชิกที่พนสภาพจากการเปนสมาชิก ตามขอบังคบัสหกรณพ.ศ. 2565 ขอ 15 

 

 



 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

 2.1 ตรวจสอบเอกสารใบคําขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก และสวัสดิการชวยเหลือคาทําศพ 

สมาชิก และรายงานการอนุมัติจายเงินสวัสดิการประจําเดือน ตุลาคม 2565 

 2.2 ตรวจสอบรายงานเงินค้ำประกันรอจายคืน ประจําเดือนตุลาคม 2565 

 2.3 ตรวจสอบรายการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก กรณีพนสภาพจากการเปนสมาชิกตามขอบังคับสหกรณ 

พ.ศ. 2565 ขอ 41 
 

3. ผลการตรวจสอบ  

 3.1 จากการตรวจสอบพบวา สหกรณไดจัดสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกโดยกําหนดระเบียบ วาดวย       

ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก พ.ศ. 2563 และทุนชวยเหลือสมาชิกคาทําศพสมาชิก พ.ศ. 2555 ไวถือใช และ

กําหนดระเบียบ วาดวยการจายเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณคืนใหผูมีสิทธิ พ.ศ. 2560 ไว เปนวิธี

ปฏิบัติในการจายเงินคาหุน เงินฝาก เงินปนผล/เฉลี่ยคืน และทุนสวัสดิการตาง ๆ ใหแกสมาชิก 

 ทั้งนี้ สหกรณไดพิจารณาเอกสารการขอรับทุนสวัสดิการจากสมาชิก และอนุมัติจายถูกตองตาม ระเบียบ

กําหนด มีเพียงการแสดงขอมูลการตรวจสอบไมครบถวนบางสวน ซึ่งไดแจงใหเจาหนาที่ดําเนินการ แกไขเพิ่มเติม

แบบใบคําขอรับทุนฯ เพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้นแลว 

ขอสังเกตและเสนอแนะ  กรณีสมาชิกเสียชีวิต จะไดรับทุนสวัสดิการสงเคราะหกรณีเสียชีวิตสวนแรก 

20,000 บาท สวนที่ 2 ตามอายุการเปนสมาชิกสูงสุดไมเกิน 30,000 บาท รวมสวนที่ 1 และ 2 สูงสุด 50,000 

บาท ทั้งนี้ สมาชิกอาวุโส (อายุสมาชิก 15 ปขึ้นไป) สามารถยื่นขอรับทุนสวนนี้ไดปละ 5,000 บาท เปนเวลา 10 

ป หากเสียชีวิตหรือถูกใหพนสภาพจากการเปนสมาชิก สหกรณจะหักคืนจากเงินสวัสดิการ หรือจากเงินคาหุน 

(กรณีถูกพนสภาพจากการเปนสมาชิก) ซึ่งมีขอสังเกตวาเงินสวัสดิการในสวนนี้ อาจมี ปญหาในการเรียกคืน หาก

สมาชิกมีคาหุนไมเพียงพอตอการหักชําระคืนเงินสวัสดิการท่ีไดรับไปแลวได 

 3.2 จากการตรวจสอบรายงานเงินค้ำประกันรอจายคืน พบวามีสมาชิกที่เปนผูค้ำประกันเงินกู และ 

เสียชีวิต แตทายาทหรือผูรับประโยชนยังไมสามารถรับคืนคาหุนหรือเงินอื่นใดที่สมาชิกพึงมีในสหกรณ ได 

เนื่องจากผูกูยังไมดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงผูค้ำประกันทดแทนสมาชิกที่เสียชีวิต ซึ่งเดือนตุลาคม 2565 มี

สมาชิกที่เสียชีวิตและติดค้ำประกัน จํานวน 20 ราย (ป 2563-2565) รวมจํานวนเงินรอจายคืน 3,198,035 บาท 

และมีผูกู ที่ยังไมดําเนินการแกไขหลักประกันจํานวน 27 ราย ทั้งนี้ ฝายจัดการไดทําหนังสือแจงใหผูกูดําเนินการ

แกไขแลวบางสวน ตั้งแตเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 ซึ่งตามระเบียบสหกรณ ผูกูตองดําเนินการแกไขให

แลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกิน 60 วัน 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  ดานการควบคุมหลักประกันบกพรอง สหกรณยังไมดําเนินการตาม 

ขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2565 ขอ 15 (3) กรณีสมาชิกไมดําเนินการแกไขหลักประกันเกินกวาระยะเวลา ตามที่

ระเบียบสหกรณกําหนด ซึ่งมีจํานวน 24 ราย จึงขอเสนอแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 

 

 



 

 1. ผูกูมีหุนเกินกวา 90% ของภาระหนี้ใหแปลงสัญญาเปนใชหุนคำ้ประกัน 

 2. ผูกูมีภาระหนี้คงเหลือในวงเงนิใชผูค้ำประกันเพียง 1 ราย ใหทําหนังสือแจงผูค้ำประกันทราบ 

 3. กรณไีมดําเนินการแกไขตามกําหนด ใหงดทําธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท 

 4. กรณีไมจัดการแกไขตามกําหนด ใหสหกรณดําเนินการเรียกคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามระเบียบ

สหกรณกําหนด หากไมสามารถชําระคืนได อาจใหพนสภาพจากการเปนสมาชิก ตามขอบังคับสหกรณ            

พ.ศ. 2565 ขอ 43 (3), (4) 

 5. ผูกู ที ่ไมแกไขหลักประกันบกพรอง ไมมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2565           

ขอ 24(2) 

 3.3 ขอสังเกตอ่ืนๆ 

 (1) เงินค้ำประกันรอจายคืน สหกรณใหเงินคาตอบแทนเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยตาม

ประกาศชวงระยะเวลานั้น โดยถือเปนรายจายสหกรณ (หมวด1 คาตอบแทน) อาจทําใหคนค้ำประกันหรือทายาท 

ไมใสใจใหผูกูจัดหาผูค้ำประกันรายใหมมาเปลี่ยน เนื่องจากไดรับผลตอบแทน 

 (2) กรณีสมาชิกเสียชีวิต มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 13/2559 เมื่อ 24 พฤศจิกายน 

2559 กําหนดใหจายคืนเงินฝากพรอมดอกเบี้ย โดยคํานวณใหถึงวันกอนที่เสียชีวิต หากมีหนี้ตองชําระใหคํานวณ

ดอกเบ้ียถึงวันกอนที่เสียชีวิต ซึ่งขอกําหนดนี้ เจาหนาที่ไมสามารถใชโปรแกรมระบบงานสหกรณในการคํานวณได 

เนื่องจากเปนการทํารายการยอนหลัง ตองทําดวยโปรแกรม Excel ซึ่งอาจผิดพลาดและเปนความเสี่ยงดาน

ปฏิบัติการได ทั้งนี้ ในสวนของการคํานวณดอกเบี้ยเงินกู ควรคํานวณเปนรายวันถึงวันที่ไดรับชําระหนี้เงินกู 
 

4. การติดตามผลดำเนินการ ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 การพิจารณาตามขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ ที่ไดนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ

แลว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 คณะกรรมการดําเนินการไดมีการพิจารณาทบทวนแกไขระเบียบ วาดวยการให

เงินกูพิเศษ พ.ศ. 2565 กรณีใชที่ดินเปลาเปนหลักประกันแลวเมื่อตุลาคม 2565 สวนขอเสนออื่น ๆ อยูระหวาง

การพิจารณา 

 อนึ่ง ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการที่นําเสนอขางตน เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม 

ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 96, 97 และ 98 กําหนด คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาดําเนินการ ได

ตามความเหมาะสม โดยแจงผลการดําเนินการใหผูตรวจสอบกิจการรับทราบตอไปดวย 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

 1. ในสวนของขั้นตอนการปฏิบัติ ทุกขั้นตอนควรมีความชัดเจน ไมอยูในดุลพินิจของเจาหนาที่ เชน การ

หักเงินคาหุน ใหจัดลำดับการหักเงินคาหุนอยางไร  ถาหากวามีระเบียบหรือมีขั้นตอนที่เขียนไวชัดเจนแลวใหถือ

ปฏิบัติไป แตถายังไมมี ขั้นตอนที่ชัดเจน  ฝายจัดการควรทำเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบในเรื่องการหักเงินคาหุน   

วาจะหักคาอะไรเปนลำดับแรกกอน และเรียงลำดับตอๆ ไป  ถาไมเขียนอาจเกิดประเด็นขึ้นได  เชน หักดอกเบ้ีย 

 



 

กอน จะถือวาถูกตองไหมมีอะไรมารองรับหรือไม หรือทำไมไมหักเงินสงเคราะหที่สงคืนไปกอน ฝากใหฝายจัดการ

นำไปพิจารณา 

 2. ระเบียบคำสั่งของการใหทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิต ถาระเบียบยังมีชองวางควรเปน

หนาที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาฯ ควรนำไปพิจารณาแกไขหรือเพ่ิมเติมระเบียบ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนย่ิงข้ึน 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม 1. ใหฝายจัดการรับพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ 

  2. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องสืบเนื่อง 
  

     -  ไมมี  - 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 5.1 ทบทวนการกำหนดเงื่อนไขการจางบริษัทผูสอบบัญชี 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอทบทวนการกำหนดเงื่อนไขการจางบริษัทผูสอบ

บัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 ครั ้งที่ 9/2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เรื ่องที่ 5.9 

กําหนดเงื่อนไขในการจางบริษัทผูสอบบัญชี ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขในการจางบริษัทผูสอบบัญชี    

โดยกําหนดใหบริษัทผูสอบบัญชีที่จะรับงานจาก สอ.กฟภ. ตองรับงานไมเกิน 4 ป และมีวาระเวนวรรค 2 ป นั้น 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ไดนํา 

เรื่องการกําหนดเงื่อนไขในการจางบริษัทผูสอบบัญชีมาทบทวน โดยอนุกรรมการฯ มีความเห็นวาจากการหารือ 

กับเจาหนาที ่กรมตรวจบัญชีสหกรณ ทําใหทราบขอมูลวา มีระเบียบใหวาระการจางผู สอบบัญชีที่ระบุให 

ระยะเวลาการจางเปน 3 ป เวน 1 ป จึงขอใหฝายจัดการ นําเสนอใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอีกครั้ง 

โดยขอเพิ่มขอกําหนดวาผูสอบบัญชีจะตองมารวมประชุมและชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ รวมถึง

การประชุมใหญสามัญประจําป ดวยตนเอง จึงมีมติ เห็นชอบใหเปลี่ยนระยะเวลาการจางผูสอบบัญชีเปน 3 ป  

เวน 1 ป โดยใหฝายจัดการดําเนินการตามความเห็นคณะอนุกรรมการฯ ตอไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติเปลี่ยนจากการกําหนดใหบริษัทผูสอบบัญชีที่จะรับงานจาก สอ.กฟภ. จะตองรับงานไมเกิน 4 

ปและมีวาระเวนวรรค 2 ป เปลี่ยนเปน การจางผูสอบบัญชีจะตองรับงานไมเกิน 3 ป และมีวาระเวน

วรรค 1 ป ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ 



 

2. อนุมตัเิพ่ิมขอกําหนดใหผูสอบบัญชีที่จะรับงานจาก สอ.กฟภ. จะตองมารวมประชุมและชี้แจงในที่    

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ รวมถึงการประชุมใหญสามัญประจําป ดวยตนเอง 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม อนุมตัเิงื่อนไขการจางบริษัทผูสอบบัญชี ตามขอ 1 และ ขอ 2 ตามเสนอ 

 

เรื่องที่ 5.2 ขออนุมัติแตงตั้งอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประจำป 2566 กฟภ. สำนักงานใหญและ

สำนักงานการไฟฟาเขต 12 หนวยเลือกต้ัง 

เลขานุการ  คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประจำป 2566 ขออนุมัติแตงตั ้งอนุกรรมการอำนวยการ

เลือกตั้งประจำป 2566 กฟภ. สำนักงานใหญและสำนักงานการไฟฟาเขต 12 หนวยเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ตามคําสั่งที่สอ.กฟก. 39/2565 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง ประจําป 

2566 ไดแตงตั ้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง ทําหนาที่อํานวยการเลือกตั ้งและการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2565 นั้น 

  ในการนี้ เพื่อใหการจัดการเลือกตั้งและการประชุมใหญสามัญประจําป 2565 ใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย จึงขออนุมัติแตงตั้งอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง ประจําป 2566 กฟภ. สํานักงานใหญ และ 

สํานักงานการไฟฟาเขต 12 หนวยเลือกตั้ง ดังนี้ 
 
อนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ัง กฟภ. สํานักงานใหญ 18 คน ประกอบดวย 

1. นายนิติกร   เกษพรหม  รฝ.พบ. 

2. นายภานุพงศ  มีนวล   อก.ฝช.  

3. นายนาวี  ธิมาภรณ   อก.ธน. 

4. นางเจริญศร ี พลกาจร   รก.สภ. 

5. นายธีรเศรษฐ  คาสุวรรณ  รก.สอ. 

6. นายสัญญา  เตชะคงคา   ชก.อภ. 

7. นายอดุลย   รุงเรือง   ชก.อภ. 

8. นางวรปรียา  เกิดแกน   นบค.9 กงบ. 

9. นายศราวุธ  ไพรบึง   หผ.สท. กอส. 

10. นายจําลอง  มวงเกลี้ยง  หผ.รส. กบอ. 

11. นางวนิดา ตายทรัพย   หผ.ปภ. กอภ. 

12. นายสุชาติ  ธูปหอม   หน.วส. กอภ. 

13. นายณัฐนัย  ใชบางยาง  หผ.งส. กงบ. 

 



 

14. นายอเนกพล  คงเกลี้ยง  หผ.บต. กงบ. 

15. น.ส.บูรณี  เตชาธาราทิพย  หผ.รบ. กพก. 

16. นายศุภชัย  สุขเสถียรวัฒนา  นบค.7 กงบ. 

17. นายธีรภัทร  โภคนิภา   นปส.7 กสภ. 

18. นายกวีพัฒศ  ไชยโคตร  นบท.6 กอภ. 
 

อนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ัง สํานักงานการไฟฟาเขต 12 หนวยเลือกตั้ง ประกอบดวย 

  1. นายอนุชา อินทวงศ   อก.อก. กฟน.1 

  2. นายวิวัฒน ฤทธิวงศ   อฝ.ปบ. กฟน.2 

  3. นางสาวธาดา ดิษฐสุวรรณ  อก.อก. กฟน.3 

  4. นายสิรวิชญ ชาวงษ   อก.อก. กฟฉ.1 

  5. ดร.กฤษดา จันทรดี   อก.อก. กฟฉ.2 

  6. นางสาวชัชฎา กรีฑาเวช  อก.อก. กฟฉ.3 

  7. นายพงษเทพ อรุณโชติ   อฝ.วบ. กฟก.1 

  8.  นายดนุพล คุณประสพ  ชก.อก. กฟก.2 

  9. นางปาลีรัตน จิรโอฬารพัฒน  รฝ.บพ. กฟก.3 

  10. นายวิทวัส บุญเลิศ   อฝ.วบ. กฟต.1 

  11. นางเสียงใส สุขโชติ   อฝ.บพ. กฟต.2 

  12. นายวัฒนา แพกุล   อฝ.วบ. กฟต.3 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

 - ใหระบุเพิ่มในสวนของขอ 1 อนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กฟภ. สำนักงานใหญ ใหระบุเพิ่มไปดวย

วา อนุกรรมการฯ จากสำนักงานใหญ ทั้ง 12 คน ที่เปนตัวแทนตองไปรวมสังเกตการณเลือกที่ตั้งเปนใครบาง 

 - ใหระบุ รายละเอียดหนาที่รับผิดชอบ ของอนุกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด เพ่ิมตามคูมอืฯ 

 - ขอที่ 2 อนุกรรมการฯ สำนักงานการไฟฟาเขต ลำดับที่ 8 อยากใหระบุรับรองวาสามารถดำเนินการได 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติแตงตั ้งอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั ้ง ประจำป 2566 กฟภ. สำนักงานใหญ และ 

สำนักงานการไฟฟาเขต 12 หนวยเลือกตั้ง ตามรายชื่อที่เสนอโดยมีหนาที่และความรับผิดชอบตามคูมือฯ แนบ 

 

 



 
 



 
 



 



 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

เรื่องที่ 5.3 พิจารณาปรับโครงสรางและอัตรากำลังเจาหนาที่สหกรณ 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการอำนวยการนำเสนอพิจารณาการปรับโครงสรางและอัตรากำลังเจาหนาที่

สหกรณ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ตามคำสั่ง สอ.กฟภ.ที่ สอ.กฟภ.34/2565 ลงวันที่ 12 ต.ค.2565  แตงตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทาง

ปรับโครงสรางฝายจัดการ ประกอบดวย โครงสรางตำแหนง โครงสรางอัตรากำลัง และโครงสรางอัตราเงินเดือน 

เพ่ือนำเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการ นั้น 

 คณะทำงานฯ ไดดำเนินการตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จเรียบรอยแลว และไดนำเสนอคณะอนุกรรมการ

อำนวยการ เพ่ือพิจารณาตามบันทึกประธานคณะทำงาน ที่ สอ.กฟภ.4720/2565 ลว.15 พ.ย.2565 (ตามเอกสาร

แนบ 1) 

 คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565 ไดพิจารณาเรื่อง

ดังกลาวแลว เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับโครงสรางฝายจัดการ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. ปรับโครงสรางตำแหนง “รองผูจัดการ/ผูชวยผูจัดการ” 1 อัตรา    

2. ปรับโครงสรางตำแหนง “ผู ชวยหัวหนาฝาย” ในแตละฝาย ทั้งนี ้ในเบื้องตนเห็นควรแตงตั้ง

จำนวน 3 ฝายตามที่ฝายจัดการเสนอ ประกอบดวยในฝายเงินฝากและการเงิน  ฝายบริหารงานทั่วไป และฝาย

ทะเบียนสมาชิกและประมวลผล โดยอัตราผูชวยหัวหนาฝายใหนับรวมอยูภายใตกรอบอัตรากำลังเดิม 

3. เพ่ิมอัตรากำลังเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ประกอบดวย 

3.1 ฝายการลงทุน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร                    

เศรษฐศาสตรการเงิน  เศรษฐศาสตรการคลัง  เศรษฐศาสตรและการลงทุน  

3.2 ฝายบัญชี 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี  

3.3 ฝายบริหารงานทั่วไป (งานการประชุม งานบริหารความเสี่ยง งานจัดการขอรองเรียน)  

2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  การจัดการ เศรษฐศาสตรสหกรณ 

4. ปรับโครงสรางเงินเดือน ใหยกเลิกโครงสรางอัตราเงินเดือนตำแหนง/ระดับ ปริญญาโท และ

กำหนดเปนตำแหนงผูชวยหัวหนาฝาย โดยมีอัตราเงินเดือนขั้นตน 20,000 บาท ขั้นสูง 65,000 บาท 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 - ไมควรตัดโครงสรางอัตราปริญญาโทออก 

 - โครงสรางเงินเดือน เจาหนาที่ปริญญาโท / ปริญญาโท ปรับเงินเดือนข้ึนตน 62,000 บาท เปน 65,000 

บาท  (ฝายจัดการดูอีกที) 

 - เพ่ิมสาขาในการจางไดไหม 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 

 



 

มติท่ีประชุม อนุมัติ ดังนี้ 

1. เพ่ิมตำแหนง “รองผูจัดการ/ผูชวยผูจัดการ” 1 อัตรา    

2. เพิ่มตำแหนง “ผูชวยหัวหนาฝาย” ในแตละฝาย ทั้งนี้ในเบื้องตนเห็นควรแตงตั้งจำนวน 3 ฝาย

ตามที่ฝายจัดการเสนอ ประกอบดวยในฝายเงินฝากและการเงิน  ฝายบริหารงานทั่วไป และฝายทะเบียนสมาชิก

และประมวลผล โดยอัตราผูชวยหัวหนาฝายใหนับรวมอยูภายใตกรอบอัตรากำลังเดิม 

3. เพ่ิมอัตรากำลังเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ประกอบดวย 

3.1 ฝายการลงทุน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร                    

เศรษฐศาสตรการเงิน  เศรษฐศาสตรการคลัง  เศรษฐศาสตรและการลงทุน  

3.2 ฝายบัญชี 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี  

3.3 ฝายบริหารงานทั่วไป (งานการประชุม งานบริหารความเสี่ยง งานจัดการขอรองเรียน)  

2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  การจัดการ เศรษฐศาสตรสหกรณ 

4. ปรับโครงสรางเงินเดือน ใหยกเลิกโครงสรางอัตราเงินเดือนตำแหนง/ระดับ ปริญญาโท และ

กำหนดเปนตำแหนงผูชวยหัวหนาฝาย โดยมีอัตราเงินเดือนขั้นตน 20,000 บาท ขั้นสูง 65,000 บาท 

5. ใหเปดรับสมัครและจางเจาหนาที่ตามขอ 3 

 

เรื่องที่ 5.4 พิจารณารางหลักเกณฑการจายโบนัสของสหกรณฯ 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการอำนวยการ นำเสนอพิจารณารางหลักเกณฑการจายโบนัสสหกรณฯ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตามคำสั่ง สอ.กฟภ.ที่ 33/2565 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.2565 แตงตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑการ

จายเงินโบนัสของสหกรณฯ ประกอบดวยหลักเกณฑการจายโบนัสแกเจาหนาที่ และหลักเกณฑการจายโบนัสแก

กรรมการ  เพื่อนำเสนอตอคณะอนุกรรมการอำนวยการ นั้น 

 คณะทำงานฯ ไดดำเนินการตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จเรียบรอยแลว  และไดนำเสนอคณะอนุกรรมการ

อำนวยการ เพ่ือพิจารณาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เงินโบนัสสำหรับเจาหนาที่ 

ใหคณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินโบนัสที ่จะจายใหแกเจาหนาที ่ตามสวนของอัตรา

เงินเดือนของแตละคน อยางสูงไมเกิน 4 เทาของเงินเดือนซึ่งไดรับในเดือนสุดทายของปทางบัญชีนั้น ตามระเบียบ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวยเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ พ.ศ. 2565 

โดยมีองคประกอบในการกำหนดอัตราเงินโบนัสประจำป ดังนี้ 

(1) กำไรสุทธิ เพ่ือนำมาใชในการคำนวณเงนิโบนัส 

(2) คะแนนการประเมินดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของฝายจัดการ (KPIs) ประจำป 

(3) ฐานเงินเดือนเฉลี่ยของเจาหนาที่ 
 



ผลการประเมิน (KPIs)  

(คะแนน) 

วงเงินบนฐานของรอยละของกำไร

สุทธิ เพื่อจัดสรรเงินโบนัส 

(%) 

อัตราเงินโบนัสประจำป

ไมเกิน 

(เทาของเงินเดือน) 

100 0.60 4.00 

95 0.55 3.75 

90 0.50 3.50 

85 0.45 3.25 

80 0.40 3.00 

75 0.35 2.75 

70 0.30 2.50 

65 0.25 2.25 

60 หรือต่ำกวา 0.20 2.00 

 

2. เงินโบนัสกรรมการ 

ใหคณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินโบนัสที่จะจายใหแกกรรมการ โดยมีหลักเกณฑแบงออกเปน        

2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1    อัตราฐานเงินโบนัสของกรรมการ  เปนการคำนวณเงินโบนัสที่จะไดรับโดยพิจารณาจาก    

กำไรสุทธิประจำป นำมากำหนดเปนอัตราฐานเงินโบนัสของกรรมการ  โดยมีองคประกอบในการคำนวณอัตรา

ฐานเงินโบนัส ดังนี้ 

(1) กำไรสุทธิ เพ่ือนำมาใชในการคำนวณเงนิโบนัส 

(2) การเขาประชุมในคณะกรรมการดำเนินการ 
 

กำไรสุทธิเพื่อการจัดสรรเงินโบนัส  เงินโบนัส (บาท/คน) 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 30,000  บาท 

กำไรเพ่ิมทุกชวง 100 ลานบาท จายเพ่ิมอีก 5,000 บาท 
 

ประธานกรรมการไดรับเงินโบนัสประจำปมากกวากรรมการรอยละ 15  และในปบัญชีนั้น กรรมการ 

ขาดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนเกินกวา 3 เดือน ใหจายเงินโบนัสตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
 

(1) ขาดการประชุมเกินกวา 3 เดือน  แตไมเกิน 6 เดือน ใหจายเงนิโบนัสลดลงรอยละ 25 

(2) ขาดการประชุมเกินกวา 6 เดือน  แตไมเกิน 9 เดือน ใหจายเงนิโบนัสลดลงรอยละ 50 

(3) ขาดการประชุมเกินกวา 9 เดือน  ใหจายเงินโบนัสลดลงรอยละ 75 
 



สวนที่ 2    เงินโบนัสสวนเพิ่ม เปนการคำนวณเงินโบนัสที่จะไดรับเพิ่มจากอัตราฐานเงินโบนัสที่ไดรับ   

โดยพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการดำเนินการของสหกรณฯ (KPIs)  

ผลการประเมิน (KPIs)  

(คะแนน) 

สวนเพิ่มจำนวนเงินโบนัสท่ีกรรมการไดรับ 

(บาท/คน) 

100 ฐาน + 100% ของเงินโบนัสในสวนที่ 1 

95 ฐาน + 80% ของเงินโบนัสในสวนที่ 1 

90 ฐาน + 60% ของเงินโบนัสในสวนที่ 1 

85 ฐาน + 40% ของเงินโบนัสในสวนที่ 1 

80 ฐาน + 20% ของเงินโบนัสในสวนที่ 1 

75 ฐาน ของเงินโบนัสในสวนที่ 1 

70 ฐาน - 20% ของเงินโบนัสในสวนที่ 1 

65 ฐาน - 40% ของเงินโบนัสในสวนที่ 1 

60 ฐาน - 60% ของเงินโบนัสในสวนที่ 1 

55 ฐาน - 80% ของเงินโบนัสในสวนที่ 1 

50 หรือต่ำกวา ไมมีเงินโบนัสสวนเพ่ิม 

 

 คณะอนุกรรมการอำนวยการในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2565 ไดพิจารณาแลว

เห็นชอบตามที่คณะทำงานฯ เสนอ เนื่องจากมีการนำผลประกอบการ (กำไร) และคะแนนการประเมินดัชนีชี้วัดผล

งาน (KPIs) มาเปนองคประกอบในการกำหนดเงินโบนัส ซึ่งเปนการคิดแบบที่ กฟภ.ใชอยู จึงเห็นสมควรนำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดใหความเห็นชอบหลักเกณฑการจายโบนัสของสหกรณ ตามรายละเอียดขอ 1 

และ 2  เพ่ือจะไดนำเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาตอไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ความเห็นชอบคณะกรรมการ 

 - ใหฝายจัดการเตรียมขอมูลประกอบในการชี้แจงในที่ประชุมสามัญประจำป หรือ อาจทำเปนสไลด

ประกอบ 

 - ใหระบุแนวทางของตัวเลขที่ไดมาประกอบการพิจารณาเงินโบนัสสำหรับเจาหนาที่สหกรณและคณะ

กรรมการฯ  วามีหลักเกณฑมาจาก สคร. มาใชเปนฐานประกอบการพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบรางหลักเกณฑการจายโบนัสของสหกรณฯ นำเสนอที่ประชุมใหญเพื่อทราบตอไป     

ทั้งนี้ใหมีผลในป 2565 เปนตนไป 

 



 

เรื่องที่ 5.5 พิจารณารางหลักเกณฑการคัดเลือก/แตงตั้งผูประสานงานสหกรณฯ 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการอำนวยการนำเสนอพิจารณารางหลักเกณฑการคัดเลือก/แตงตั้งผูประสานงาน 

สหกรณฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  

ฝายจัดการไดมีบันทึกที ่ สอ.กฟภ.4295/2565 ลว.23 พ.ย.2565 ขอใหพิจารณาทบทวน

หลักเกณฑวาดวยการคัดเลือก/แตงตั้งผูประสานงานสหกรณในสวนภูมิภาค เนื่องจากหลักเกณฑเดิมถือใชปฏิบัติ

มาตั้งแตป 2562  จึงเห็นสมควรปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติม  เพ่ือใหเกิดความชัดเจน เหมาะสมและสอดคลองกับ

สภาวะปจจุบัน 

  คณะอนุกรรมการอำนวยการไดพิจารณาแลว เห็นวาประเด็นตางๆ ที่ขอปรับปรุง จะทำให

หลักเกณฑมีความชัดเจน และเหมาะสม สอดคลองกับสภาวะปจจุบัน โดยการปรับปรุงประกอบดวย 

1. กำหนดผูทำหนาที่เสนอชื่อผูประสานงานใหชัดเจนขึ้น 

2. ตัดขอความเกี่ยวกับผูดูแลใหคำปรึกษาผูประสานงานประจำภาคออก เนื่องจากปจจุบันไมมี

การดำเนินการในสวนนี้แลว 

3. ขยายการทำหนาที่ของผูประสานงานจาก 1 ป เปน 2 ป เพื่อลดภาระงานในการคัดเลือก/

แตงตั้ง 

4. นอกจากนี้คณะอนุกรรมการอำนวยการ ยังพิจารณาเห็นวา สมควรปรับปรุงคาตอบแทนใหผู

ประสานงานจากเดิม 4,000 บาท เปน 4,800 บาท ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และ

เปนไปตามผลการประเมิน ภายหลังการสัมมนาผูประสานงาน ประจำป 2565 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบรางหลักเกณฑการคัดเลือก/แตงตั้งผูประสานงานสหกรณฯ ตามเสนอ 

 

เรื่องที่ 5.6 พิจารณารวมกอตั้งชุมนุมสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการอำนวยการ นำเสนอการกอตั้งชุมนุมสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจแหงประเทศ

ไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 รองประธานดำเนินการ ในฐานะตัวแทน สอ.กฟภ. เขารวมเปนกรรมการของชมรมสหกรณออมทรัพย

รัฐวิสาหกิจ ไดมีบันทึกที่ สอ.กฟภ.4784/2565 ลว.9 พ.ย.2565 นำเสนอขอใหพิจารณารวมกอตั้งชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. เรื่องเดิม 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 การประชุมครั้งที่ 1/2563 วันศุกรที่ 13 มีนาคม 

2563 มอบหมายใหกระผมเปนตัวแทน สอ.กฟภ. เขารวมประชุมเปนกรรมการของชมรมสหกรณออมทรัพย

รัฐวิสาหกิจ โดยตลอดเวลาที่ผานมา ชมรมฯ ไดชวยประสานกับนายทะเบียนเพ่ือนำเสนอการแกปญหาขอขัดของ 



 

ในการทำงานของ สอ.รัฐวิสาหกิจมาโดยตลอด แตเมื่อเรื่องไดนำเสนอตอหนวยงานที ่สูงขึ ้น เชน นำเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) หนวยงานดังกลาวมักจะไมใหน้ำหนักตอเอกสารของชมรมฯ 

โดยใหเหตุผลวา ชมรมฯ มิไดเปนหนวยงานที่ถูกตองตามกฎหมาย 
 

 2. ขอเท็จจริง 

 จากปญหาอุปสรรคดังกลาว ชมรมฯ จึงมีมติใหกอตั้งเปนชุมนุมสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจแหงประเทศ

ไทย และเชิญชวนให สอ.กฟภ. ซึ่งเปนสมาชิกของชมรมฯ รวมเปนคณะผูจัดตั้งชุมนุมฯ ใหถูกตองตามระเบียบ

ของนายทะเบียนที่กำหนดคณะผูจัดตั้ง ตองประกอบดวยสหกรณประเภทเดียวกันตั้งแต 5 สหกรณข้ึนไป โดยแต

ละสหกรณจะตองเสนอที่ประชุมใหญของแตละสหกรณเพ่ือพิจารณามติดใหเขารวมจัดตั้งชุมนุมฯ 

 ชมรมฯ ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งชุมนุมฯ เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 เพ่ือรางขอบังคับ

ของชุมนุมฯ สรุปสาระสำคัญที่เก่ียวกับการจัดตั้งชุมนุมฯ ไดดังนี้ 

 2.1 สหกรณผูจัดตั้งชมรมตองถือครองหุนในชุมนุมจำนวน 5 ลานบาท 

 2.2 สหกรณสมาชิกตองถือครองหุนในชุมนุมไมนอยกวา 1 ลานบาท 
 

 3. ขอพจิารณา 

 เนื่องจากกลุมสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ มีลักษณะปญหาและขอขัดของในการดำเนินงานแตกตาง

จากกลุมสหกรณอ่ืน ที่ผานมาชมรมฯ ไดนำเสนอการแกไขปญหาตางๆ จนประสบความสำเร็จ เชน การใหสมาชิก

ถอนคืนหุนบางสวน การคัดคานรางกฎกระทรวง เรื่องการบริหารจัดการและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพย 

เปนตน แตการแกปญหาดังกลาวยังไมคลองตัว เพราะมีสถานะเปนเพียงชมรมฯ ไมเปนองคกรที่มีกฎหมายรองรับ 

เพื่อใหการรวมตัวของกลุมสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจเปนไปอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพและเปนองคกร      

ที่ถูกตองตามกฎหมาย มีศักดิ์และสิทธิในการเสนอเรื่องตอนายทะเบียน จึงเห็นควรให สอ.กฟภ. รวมเปนคณะ     

ผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย 

 คณะอนุกรรมการอำนวยการในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2565 ไดพิจารณาแลว

เห็นวา การจัดตั้งชุมนุมสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ จะเกิดประโยชนกับ สอ.กฟภ. ในการนำเสนอการแกปญหา

ที่เกี่ยวของกับระเบียบ กฎหมายตางๆ ไดเปนอยางดี จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให

ความเห็นชอบให สอ.กฟภ.เขารวมกอตั้งชุมนุมสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ โดยการเขารวมกอตั้งจะตองรวมถือ

ครองหุนในชุมนุมฯ จำนวน 5 ลานบาท และตองนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือใหความเห็นชอบอีกชั้นหนึ่ง 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบรวมกอตั้งชุมนุมสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย ตามเสนอ 

 

 

 

 



 
เรื่องที่ 5.7 พิจารณากำหนดเงินประจำตำแหนงสำหรับผูดำรงตำแหนงผูจัดการ 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการอำนวยการนำเสนอพิจารณากำหนดเงินประจำตำแหนงสำหรับผู ดำรง

ตำแหนงผูจัดการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตามีคำสั่ง สอ.กฟภ.35/2565 แตงตั้งคณะทำงานจัดทำแบบประเมิน และเงินประจำตำแหนง

สำหรับผูดำรงตำแหนงผูจัดการ โดยใหมีอำนาจหนาที่ในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณา

ความเหมาะสมในการกำหนดเงินประจำตำแหนงผูจัดการ เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการดำเนินการ นั้น 

  คณะทำงานฯ ไดดำเนินการพิจารณาในสวนของเงินประจำตำแหนงของผูดำรงตำแหนงผูจัดการ 

เสร็จเรียบรอยแลว โดยเห็นควรกำหนดเงินประจำตำแหนงสำหรับผูดำรงตำแหนงผูจัดการ เปนเงินจำนวนเดือน

ละ 10,000 บาท 

  คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในคราวประชุมครั ้งที่ 10/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 

พิจารณาแลวเห็นควรนำเสอนคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

  1. อนุมัติใหกำหนดเงินประจำตำแหนงสำหรับผูดำรงตำแหนงผูจัดการเปนจำนวนเงินเดือนละ 

10,000 บาท 

  2. กำหนดวันที่มีผลบังคับใช 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติใหกำหนดเงินประจำตำแหนงสำหรับผูดำรงตำแหนงผูจัดการเปนจำนวนเงินเดือนละ 

10,000 บาท โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2565 

  

เรื่องที่ 5.8 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการประจำป 2566  

เลขานุการ คณะอนุกรรมการอำนวยการ นำเสนอพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติ

การประจำป 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 23/2565 สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาราง

แผนปฏิบัตกิารประจำป 2566 และอำนาจหนาที่ นั้น เน่ืองจากนายฉัตรชัย ทวีโภค ผูจัดการเดิมเกษียณอายุแลว เมื่อ

วันที่ 28 กันยายน 2565 และคณะกรรมการฯ ไดมีมติแตงตั้งผูจัดการและผูชวยผูจัดการคนใหม และเพื่อใหหัวหนา

ฝายไดเรียนรู จึงเห็นควรใหหัวหนาฝายทุกฝายเขารวมเปนคณะกรรมการฯ (ฝายจัดการ) ดวยนั้น ยกเวนยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากยังไมไดแตงตั้งหัวหนาฝาย จึงใหเจาหนาที่ที่มีความอาวุโสในฝาย

เขารวม 

  ดังนั ้น เพื ่อใหการจัดทำรางแผนปฏิบัต ิประจำป 2566 เปนไปดวยความเร ียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 

เรื ่องที ่ 5.10 เห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร สอ.กฟภ. (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565-2566 (ทบทวนครั้งที ่ 1)         

ฝายจัดการ จึงขอนำเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการ ยกเลิกคำสั่งท่ี สอ.กฟภ. 23/2565 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ 

 



 

พิจารณารางแผนปฏิบัติการประจำป 2566 และแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการประจำป        

2566 ใหม   

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่องท่ี 

4.6 พิจารณาแลวเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการประจำป 2566 ใหม  ดังนี้ 
 

คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการประจำป 2566  จำนวน 5 ดาน ประกอบดวย 
  

1. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานสรางองคกรสูความมั่นคงและย่ังยืน) 

 กรรมการดำเนินการ  1. นายปยพจน  รุธิรโก   ประธานกรรมการ 

  2. นายสมชาย  อักษรภักดิ์ กรรมการ 

  3. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช กรรมการ 

ฝายจัดการ  1. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล กรรมการ 

     2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย กรรมการ 

   3. นางสาวอุไร  คชรินทร  กรรมการ 

      4. นางนันทวรรณ  ลาภเกิน  กรรมการและเลขานุการ 
 
2. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ) 

         กรรมการดำเนินการ 1. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง ประธานกรรมการ 

2  นายธนชัย  รอยศรี  กรรมการ 

3. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ กรรมการ 

 ฝายจัดการ  1. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล กรรมการ 

2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย กรรมการ 

   3. นางสาวธันยพร เฮาเลิศ  กรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานการบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงิน) 

      กรรมการดำเนินการ 1. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน ประธานกรรมการ 

2. นายสุชาติ  โชติกธีรกุล กรรมการ 

3. นายสเฐียรพงศ  ฤทธิเรืองเดช กรรมการ 

     ฝายจัดการ  1. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล     กรรมการ 

2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย กรรมการ 

3. นางสาวสายพิณ พวงแกว  กรรมการ 

4. นางสาวศจี  ปาณะลักษณ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 



 
4. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

       กรรมการดำเนินการ 1. นายเสกสรร  เสริมพงศ ประธานกรรมการ 

2. นายรณภา  ทองโปรง กรรมการ 

3. นายสุชาติ  โชตกิธีรกุล กรรมการ 

      ฝายจัดการ  1. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล กรรมการ 

2. นางสาวอุไร  คชรินทร  กรรมการ 

3. นายปฑิณญา  เสลาหอม กรรมการ 

4. นางสาวนันทนา สายัญแกว     กรรมการและเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเครือขายสหกรณ สังคม 

    และสิ่งแวดลอม) 

       กรรมการดำเนินการ 1. นายพีระพล  ปูรณะโชติ ประธานกรรมการ 

    2. นายภาคภูม ิ  ฉ่ำทวี  กรรมการ 

3. นายวิรัช  วังจันทร  กรรมการ 

      ฝายจัดการ  1. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล     กรรมการ 

2. นางสาวอุไร  คชรินทร  กรรมการ 

3. นางสวรรณ  วิจิตรสุข  กรรมการและเลขานุการ 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการประจำป 2566 ทั้ง 5 กลยุทธ 

ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเสนอ 

 

เรื่องที่ 5.9 เฉพาะกรรมการ 

ประธาน  ตามที่คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติเพิ่มตำแหนงผูชวยผูจัดการอีก 1 ตำแหนง และเพิ่มโครงสราง 

ตำแหนงผูชวยหัวหนาฝายในแตละฝาย ตามรายละเอียด ขอ 1 และ 2 วาระที่ 5.3 ไปแลวในวันนี้นั้น เพื่อใหการ

จัดการอัตรากำลังเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแตงตั้งหมุนเวียนเจาหนาที่ระดับฝายไดตามความเหมาะสม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและรับทราบ ดังนี้ 

เรื่องที่ 1  พิจารณาแตงตั้งผูชวยผูจัดการ โดยวิธีลงคะแนนลับ เนื่องจากมีขอมูลผูที่มีคุณสมบัติ

ไดรับการพิจารณาอยูแลว   

ผลการโหวตลงคะแนนเลือกผูชวยผูจัดการ สอ.กฟภ. ท่ีประชุมโหวตเลือก นางสวรรณ วิจิตรสุข 

ดวยคะแนนเสียง 12 เสียง มีผูงดออกเสียง 2 คน และมีกรรมการไมไดอยูในที่ประชุมในขณะลงคะแนน 1 คน 

 

 
 



 
เรื่องที่ 2  รับทราบการแตงตั้ง โยกยายเจาหนาที่ระดับหัวหนาฝาย ผูชวยหัวหนาฝาย และระดับ

ปฏิบัติตามที่ฝายจัดการเสนอ 

2.1 ระดับหัวหนาฝาย 

ยายนางสาวนันทนา สายัญแกว   ตำแหนงหัวหนาฝายสินเชื่อ ไปดำรงตำแหนง

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

ยายนางสายพิณ  พวงแกว   ตำแหนงหัวหนาฝายเงินฝากและการเงิน ไปดำรง

ตำแหนงหัวหนาฝายสินเชื่อ 

แตงตั้งนางสาวภัสรนลิน   พันธไพรักษ   ตำแหนงเจาหนาที่เงินฝาก ฝายเงินฝาก

และการเงนิ ไปดำรงตำแหนงหัวหนาฝายเงินฝากและการเงนิ 

2.2 ระดับผูชวยหัวหนาฝาย 

แตงตั้งนายปฑิณญา  เสลาหอม   ตำแหนงเจาหนาที่ประมวลผล ฝายทะเบียน

สมาชิกและประมวลผล ไปดำรงตำแหนงผูชวยหัวหนาฝายทะเบียนสมาชิกและ

ประมวลผล 

แตงตั ้งนางชิดชนก ศาตะมาน   ตำแหนงเจาหนาที ่การเงิน ฝายเงินฝากและ

การเงิน ไปดำรงตำแหนงผูชวยหัวหนาฝายเงินฝากและการเงิน 

2.3 ระดับปฏิบัติ 

ยายนางจารุพร   วงศวาท     ตำแหนงเจาหนาที่ทะเบียนสมาชิก ฝายทะเบียน

สมาชิกและประมวลผล ไปดำรงตำแหนงเจาหนาที่สินเชื่อ  ฝายสินเชื่อ 

ยายนางพิไลพรรณ   โพธิ์เจริญ    ตำแหนงเจาหนาที่สินเชื่อ ฝายสินเชื่อ ไปดำรง

ตำแหนงเจาหนาที่ทะเบียนสมาชิก  ฝายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล 

 

เรื่องที่ 5.10 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไป ราย น.ส. ว. 

  (กรณีสมาชิกผูกูอยูระหวางสอบสวน) 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย น.ส. ว. สมาชิกเลขที่ ...............  สังกัด กฟจ............... กูสามัญทั่วไป 

จำนวน 1,280,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื ่อนำเงินกู ที ่ไดรับปดชำระหนี้เงินกู สามัญทั ่วไปตามสัญญาเดิม          

เปนจำนวนเงิน 905,200.11 บาท 

  เนื่องจากสมาชิกอยูระหวางสอบสวนในฐานะพนักงานบัญชี ผูปดงานขึ้นบัญชีทรัพยสินไม

ถูกตองแตสมาชิกมีความจำเปน จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวและไวใชจายใน

ครอบครัว ทั้งนี้หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 

12,500 บาท ตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 22,186.07 บาท 

เปนจำนวนเงิน 22,346.07 บาทตอเดือน และภายหลังไดรับอนุมัติเงินกูภาระหนี้สถาบันการเงินอื่นคงเหลือ       

ที่ปรากฏในขอมูลเครดิตแหงชาติ(เครดิตบูโร) จะแสดงสถานะปกติ  โดยมีภาระหนี้เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  



 

1,609,292.00 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 

14,700 บาท เงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิเพียงพอที่จะชำระหนี้ดังกลาว ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบัน

การเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 2,889,292.00 บาท ทั้งนี้ ฝายจัดการไดตรวจสอบสถานะการ

ถูกพิทักษทรัพย และตรวจสอบสลิปเงินเดือนตามหลักเกณฑแลว 

  ตามหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท พ.ศ. 2565 “ขอ 4 ผูกู

และผูค้ำประกันเงินกูทุกประเภทของสหกรณตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) ตองไมอยูระหวางการถูกตั้งกรรมการ

สอบสวน หรืออยู ระหวางการสอบสวนทางวินัย หรือความผิดอื่น ๆ กรณีตาม (1) สหกรณฯ สงวนสิทธิที่จะ

พิจารณาใหกูหรือค้ำประกันเปนราย ๆ ไป ” ซึ่งการพิจารณาดังกลาวเปนอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ 

  ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญทั่วไป และเปนไปตามระเบียบ 

สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565 ขอ 36 “กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให

คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย ชี้ขาด” คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที่ 16/2565 วันที่ 22 พฤศจิกายน 

2565 พิจารณาแลวเห็นวา สมาชิกถูกสอบสวนในเรื่องการปฎิบัติงานในหนาที่บกพรองไมมีผลกระทบตอการชำระ

หนี้ใหแกสหกรณฯ จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกูสามัญ ราย น.ส. ว. เพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับ

ชำระหนี้กับสหกรณฯ ตอไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการใหเงินกูสามัญทั ่วไปราย น.ส. ว. (กรณีสมาชิกผูกู อยู ระหวางสอบสวน) จำนวน 

1,280,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ปดชำระหนี้เงินกูตามสัญญาเดิมตอไป 

 

เรื่องที่ 5.11 พิจารณาการใหเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม ราย นาย ท. 

  (กรณีสมาชิกผูกูอยูระหวางสอบสวน) 

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

เอทีเอ็ม จำนวน 480,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับปดชำระหนี้เงินกูฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 

45,841.78 บาท  และปดภาระหนี้เงินกูพิเศษ เอทีเอ็ม ตามสัญญาเดิม เปนจำนวนเงิน 299,762.97 บาท 

  เนื่องจากสมาชิกอยูระหวางสอบสวนในฐานะกรรมการตรวจรับงานจาง แตสมาชิกมีความ

จำเปน จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูพิเศษ เอทีเอ็ม เพื่อชำระหนี้ดังกลาว และไวใชจายในครอบครัว ทั้งนี้       

หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 7,900 บาท 

ตอเดือน เปนระยะเวลา 72 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 26,107.50 บาท เปนจำนวนเงิน 

31,637.50 บาท ตอเดือน ทั้งนี้ฝายจัดการไดตรวจสอบสถานะการถูกพิทักษทรัพย และตรวจสอบสลิปเงินเดือน

ตามหลักเกณฑแลว 

 

 



  ตามหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท พ.ศ. 2565 “ขอ 4 ผูกู

และผูค้ำประกันเงินกูทุกประเภทของสหกรณตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) ตองไมอยูระหวางการถูกตั้งกรรมการ

สอบสวน หรืออยู ระหวางการสอบสวนทางวินัย หรือความผิดอื่น ๆ กรณีตาม (1) สหกรณฯ สงวนสิทธิที่จะ

พิจารณาใหกูหรือค้ำประกันเปนราย ๆ ไป ” ซึ่งการพิจารณาดังกลาวเปนอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ 

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

สหกรณมีอำนาจอนุมัติและลงนามในสัญญาเงินกูพิเศษ เอทีเอ็ม แตเนื่องจากสมาชิกผูกูรายดังกลาวอยูระหวาง

สอบสวน จึงไมอยูในอำนาจอนุมัติของผูจัดการ ตามที่มีคำสั่งมอบอำนาจไว 

  ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญทั่วไป และเปนไปตามระเบียบ 

สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565 ขอ 36 “กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให

คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด” คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที่ 16/2565 วันที่ 22 พฤศจิกายน 

2565 พิจารณาแลวเห็นวาสมาชิกถูกสอบสวนเรื่องการปฎิบัติงานในหนาที่บกพรองไมมีผลกระทบตอการชำระหนี้

ใหแกสหกรณฯ จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเงนิกูพิเศษ เอทีเอ็ม ราย นาย ท. ตอไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการใหเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม ราย นาย ท. (กรณีสมาชิกผูกู อยูระหวางสอบสวน)  จำนวน 

480,000.- บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ปดชำระหนี้เงินกูตามสัญญาเดิมตอไป 
 
เรื่องที่ 5.12 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไป ราย นาย ท. 

  (กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพาษาตามยอม) 

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

ทั่วไป จำนวน 2,950,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที ่ไดรับปดชำระหนี้เงินกูฉุกเฉิน เปนเงินจำนวน 

37,702.11 บาท เงินกูสามัญเพื่อซื้อทรัพยสิน เปนเงินจำนวน 287,916.99 บาท และปดชำระหนี้เงินกูสามัญ

ทั่วไปตามสัญญาเดิม เปนจำนวนเงิน 1,591,424.56 บาท และปดหนี้สถาบันการเงิน  ดังนี้ 
 

  (1) ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    2 บัญชี   จำนวนเงิน     277,063.00  บาท 

  (2) บริษัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน     175,334.00  บาท 

  (3) ธนาคารออมสิน (ชำระฉพาะดอกเบี้ยคางชำระ) จำนวนเงิน     424,565.59  บาท 

      (พิพากษาตามยอม) 

      รวม  จำนวนเงิน     876,962.59  บาท 

  เนื ่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และ ชำระหนี้เฉพาะ

ดอกเบี้ยคางชำระจึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป เพื่อชำระหนี้ดังกลาว ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการ

อนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 45,770.00 บาทตอเดือน เปน

ระยะเวลา 78 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 16,763.49 บาท เปนจำนวนเงิน 11,251.49 

บาทตอเดือน และภายหลังไดรับอนุมตัิเงินกูภาระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนคงเหลือที่ปรากฏในขอมูลเครดิตแหงชาติ 



(เครดิตบูโร) ธนาคารออมสิน จะแสดงสถานะหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม โดยมีภาระหนี้ 

เปนจำนวนเงิน 777,349.48 บาท หักจาก สลิปเงินเดือน เดือนละ 10,500.00 บาท โดยมีเงื ่อนไขชำระงวดท่ี     

1-24 เริ่มเดือนมิถุนายน 2563 ถึง พฤษภาคม 2565 ชำระไมนอยกวาเดือนละ 6,500.00 บาท งวดที่ 25-119 

เริ่มเดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือนเมษายน 2573 ชำระไมนอยกวาเดือนละ 10,500.00 บาท และงวดสุดทาย

เดือนพฤษภาคม 2573 ตกลงชำระปดหนี้ (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) โดยภาระหนี้

ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินขางตนแลวรวมเปนเงินจำนวนเงิน 4,464,193.51 บาท ทั้งนี้ ฝายจัดการได

ตรวจสอบสถานะการถูกพิทักษทรัพย และตรวจสอบสลิปเงินเดือนตามหลักเกณฑแลว 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที ่ 2/2564 วันที่ 24 

พฤศจิกายน 2564 เรื่องที่ 4.5 มอบอำนาจใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณาอนุมัติเงินกูทุกประเภท (บุคคลค้ำ

ประกัน) วงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท เฉพาะรายที่ขอมูลทางการเงินในเครดิตบูโรแสดงสถานะปกติ หรือรายที่

ขอมูลทางการเงินแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ แต

สมาชิกแจงความประสงคใหสหกรณปดชำระหนี้ดังกลาวจนเสร็จสิ้นเมื่อไดรับเงินกู แตเนื่องจากสมาชิกผูกู ราย

ดังกลาวเมื่อไดรับอนุมัติเงินกูแลว ยังคงมีภาระหนี้ที ่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  จึงไมอยูใน

อำนาจอนุมัติของคณะอนุกรรมการเงินกู 

  ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญทั่วไป และเปนไปตามระเบียบ 

สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565 ขอ 36 “กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให

คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย ชี้ขาด” คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที่ 16/2565 วันที่ 22 พฤศจิกายน 

2565 พิจารณาแลวเห็นวา ภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม มีการผอนชำระโดยหักจาก

เงินเดือน ซึ่งไมมีความเสี่ยงในการที่จะผิดนัดชำระหนี้ตามคำพิพากษา และเปนการบรรเทาภาระการผอนชำระ

รายเดือนของสมาชิก จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกูสามัญทั่วไป ราย นาย ท. เพื่อนำ

เงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้กับสหกรณฯ และสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ โดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดที่  

ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการใหเงินกูสามัญทั่วไป ราย นาย ท. (กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะหนี้ที่อยูระหวางชำระ

หนี้ตามคำพิพาษาตามยอม) จำนวน 2,950,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระ

หนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผู กู ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบัน

การเงินมาประกอบ 

 

 

 

 

 



เรื่องที่ 5.13 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไป ราย น.ส. ธ. 

  (กรณีปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมายและเครดิตบูโรแสดงสถานะหนี้อยูระหวาง 

  ชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม) 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย น.ส. ธ. สมาชิกเลขที่ ............... สังกัด .................... ขอกูสามัญทั่วไป 

จำนวน 1,331,000 บาท  บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที ่ไดรับปดชำระหนี้เงินกู ฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 

47,792.14 บาท, ปดชำระหนี้เงินกูสามัญโควิค เปนจำนวนเงิน 326,973.73 บาท และปดชำระหนี้เงินกูสามัญ

ทั่วไปตามสัญญาเดิม เปนจำนวนเงิน 890,517.13 บาท และปดหนี้สถาบันการเงนิ ดังนี้ 
 

  (1) บริษัท มันนิกซ จำกัด    จำนวนเงิน 11,965.00 บาท  

  (2) บริษัท อยุธยาแคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด จำนวนเงิน 16,750.00 บาท  

       (อยูกระบวนการทางกฎหมาย) 

      รวม  จำนวนเงิน 28,715.00 บาท 
 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย และมีหนี้ที ่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำ

พิพากษาตามยอม จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป เพื่อชำระหนี้ดังกลาว ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการ

อนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 13,250.00 บาทตอเดือน เปน

ระยะเวลา 140 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 5,407.67 บาท เปนจำนวนเงิน 10,067.67 

บาทตอเดือน  และภายหลังไดรับอนุมัติเงนิกูภาระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนคงเหลือที่ปรากฏในขอมลูเครดิตแหงชาติ  

(เครดิตบูโร) ธนาคารออมสิน จะแสดงสถานะหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม โดยมีภาระหนี้

เปนจำนวนเงิน 284,570.83 บาท ผอนชำระดวยตนเอง โดยมีเงื่อนไขโดยชำระเปนงวด นับตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 

2565 และชำระเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2571 โดยงวดที่ 1 เริ่มเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 

2567 ชำระไมนอยกวา เดือนละ 2,000 บาท , งวดที่ 2 เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2571 ชำระไมนอย

กวา เดือนละ 3,000 บาท และงวดสุดทายเดือนกันยายน 2571 ตกลงชำระหนี้ปดบัญชี  (รายละเอียดบริษัท 

ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) โดยภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวม

เปนจำนวนเงิน 1,615,570.83 บาท ทั้งนี้ ฝายจัดการไดตรวจสอบสถานะการถูกพิทักษทรัพย และตรวจสอบสลิป

เงินเดือนตามหลักเกณฑแลว 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั ้งที่ 2/2564 วันที่ 24 

พฤศจิกายน 2564 เรื่องที่ 4.5 มอบอำนาจใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณาอนุมัติเงินกูทุกประเภท (บุคคลค้ำ

ประกัน) วงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท เฉพาะรายที่ขอมูลทางการเงินในเครดิตบูโรแสดงสถานะปกติ หรือรายที่

ขอมูลทางการเงินแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอ่ืนที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ แต

สมาชิกแจงความประสงคใหสหกรณปดชำระหนี้ดังกลาวจนเสร็จสิ้นเมื่อไดรับเงินกู แตเนื่องจากสมาชิกผูกู ราย

ดังกลาวเมื่อไดรับอนุมัติเงินกูแลว ยังคงมีภาระหนี้ที ่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  จึงไมอยูใน

อำนาจอนุมัติของคณะอนุกรรมการเงินกู 

 



  ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญทั่วไป และเปนไปตามระเบียบ 

สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565 ขอ 36 “กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให

คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย ชี้ขาด” คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที่ 16/2565 วันที่ 22 พฤศจิกายน 

2565 พิจารณาแลวเห็นวา ภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม สมาชิกมีเงินไดรายเดือน

คงเหลือเพียงพอตอการชำระหนี้ดังกลาว อีกทั้งการขอกูเงินครั้งนี้ จะทำใหสมาชิกมีเงินไดรายเดือนเพิ่มขึ้น จึง

เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกูสามัญทั่วไป ราย น.ส. ธ. เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้กับ

สหกรณฯ และสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ โดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดที่ผู กู ไปเจรจาลดหนี้มา

ประกอบ 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการใหเงินกูสามัญทั่วไป ราย น.ส. ธ. จำนวน 1,331,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่

ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 

 

เรื่องที่ 5.14 พิจารณาหลักเกณฑโครงการเงินกูสามัญเฉพาะกิจดอกเบี้ยต่ำ 

  (สินเชื่อเพื่อติดตั้งแผงโซลาเซลล) 
 
มติท่ีประชุม กองนวัตกรรมแจงขอใหชะลอการพิจารณาไวกอน เนื่องจากจะตองพิจารณาทบทวนราคาขาย

อีกครั้งหนึ่ง 

 

เรื่องที่ 5.15 รางประกาศนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง 
 
มติท่ีประชุม ใหนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

  
 
เรื่องที่ 5.16 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 
 

มติท่ีประชุม ใหนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 5.17 การจัดซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุมใหกับเจาหนาที่สหกรณ ประจำป 2566 

เลขานุการ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง นำเสนอการจัดซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุมใหกับ

เจาหนาที่สหกรณ ประจำป 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 



1. เรื่องเดิม 

1.1 สอ.กฟภ. ไดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุ ม ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย เงิน

ชวยเหลือคารักษาพยาบาลเจาหนาที ่แหงสหกรณ พ.ศ. 2560 ขอ 7. คารักษาพยาบาลตาม ขอ 5.2 “คา

รักษาพยาบาลจากกรมธรรมประกันชีวิตและประกันสุขภาพ” เจาหนาที ่มีส ิทธิเบิกคารักษาพยาบาลตาม

รายละเอียดในกรมธรรมประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่สหกรณมีไวให ตามขอกำหนดการประกันชีวิตและ

ประกันสุขภาพแนบทายระเบียบ โดยในป 2565 สอ.กฟภ. ไดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุ ม กับ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 42 คน อัตราเบี ้ยประกัน เปนเงิน 6,000 บาท/คน เบี้ย

ประกันรวม 252,000 บาท (สองแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) โดยกรมธรรมจะสิ้นสุดในวันที่ 13 มกราคม 2566 

(เอกสารแนบ 1) 

1.2 ในรอบป 2565  มีเจาหนาที่ สอ.กฟภ. เขารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากเจ็บปวยหรือบาดเจ็บมี

คาใชจายจากการรักษาเปนเงินจำนวน 791,881.52 บาท และไดใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลตามกรมธรรม

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุม (เคลมประกัน) เปนเงินจำนวน 456,209.10 บาท (เอกสารแนบ 2) 

1.3 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ การประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 อนุมัติ

ปรับปรุงรายละเอียดการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เอกสารแนบทายระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเงินชวยเหลือ

คารักษาพยาบาลเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ 3) 

2. การดำเนินการ 

2.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เห็นชอบให

จัดทำประกาศสอบราคาจัดซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุม ใหกับเจาหนาที่สหกรณ จำนวน 42 คน 

เงื่อนไขการประกันตามรายละเอียดแนบทายระเบียบสหกรณฯ วาดวย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเจาหนาที่

สหกรณ พ.ศ. 2560 ที่ปรับปรุงใหมตามขอ 1.3 ดังนี้ (เอกสารแนบ 4)     

- ประกาศสอบราคา  : เลขที่ 37/2565 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565 

- กำหนดย่ืนซองสอบราคา : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. 

- กำหนดเปดซองสอบราคา : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. 

2.2 เมื่อครบกำหนดยื่นซองสอบราคา มีบริษัทสนใจเสนอราคาการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุม 

จำนวน 3 ราย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง การประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 9/2565 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

ไดทำการเปดซองสอบราคา สรุปผลไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ (TOR) ทุนประกัน/คน บมจ. 

ไทยประกันชีวติ  

บมจ. 

อลิอนัซ อยุธยา 

ประกนัชีวิต  

บมจ. 

เมืองไทย         

ประกนัชีวิต  

1. ประกันการเสยีชีวติ (ทุกกรณี) 200,000 200,000 200,000 200,000 

1.1 ประกันภัยอบุัติเหต ุ(ไมระบุใน TOR) - - - 200,000 

1.2 ประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (ไมระบุใน TOR) - - - 200,000 

2. ประกันสุขภาพ (ผูปวยใน)     

2.1 คาหอง คาอาหาร /วัน สูงสดุไมเกนิ 45 วัน/ครั้ง/โรค 1,500 1,500/45 วัน 1,500/60 วัน 1,500/45 วัน 

2.2 คาหองผูปวยหนกั (ICU) สูงสุดไมเกิน 15 วัน/ครั้ง/โรค 3,000 3,000/15 วัน 3,000/20 วัน 3,000/15 วัน 

2.3 คารักษาพยาบาลอื่นๆ 31 วัน/ครั้ง/โรค 

     - รวมคารถพยาบาล /ตอโรค 

30,000 

1,500 

30,000/31 วัน 

1,500 

30,000/31 วัน 

1,500 

30,000/31 วัน 

1,500 

2.4 คาแพทยผาตัด/โรค 30,000 30,000 30,000 30,000 

2.5 คาเยีย่มของแพทย 45 วัน/ครั้ง/โรค 1,000 1,000/45 วัน 1,000/60 วัน 1,000/45 วัน 

2.6 คารักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน 24 ชม. กรณีอุบตัิเหต/ุ 1 

ครั้ง (เขารักษาภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเกิดอุบัติเหตุและ

รวมการรักษาตอเนื่องภายใน 31 วัน) 

5,000 

 

5,000/72 ชม. 5,000/72 ชม. 5,000/72 ชม. 

2.7 คาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง  

(ไมรวมอยูในขอ 2.2 หรือ ขอ 2.3) 

5,000 5,000 5,000 5,000 

3. ประกันสุขภาพ (ผูปวยนอก) 1 คร้ัง/วัน/โรค (30 ครั้ง/ป) 1,000 1,000/30 ครั้ง 1,000/31 ครั้ง 1,000/30 ครั้ง 

4. ประกันภัยโรครายแรง 40 โรค 100,000 100,000/44 โรค 100,000/40 โรค 100,000/47 โรค 

เบี้ยประกัน/คน/ป  15,450 16,792 15,821 

เบี้ยประกันรวม 42 คน  648,900 705,264 664,482 

 

จากรายละเอียดการเสนอราคาขางตน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดการประกัน

และเงื่อนไขถูกตองตามรายละเอียดกำหนด และเปนผูเสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดทำการ

ตอรองราคากับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ยินดีลดราคาเบ้ียประกันชีวิตและสุขภาพจาก

ราคา 15,450 บาท ลงเหลือ 14,550 บาท (ตามหนังสือลดราคาเลขที่ U003627-02/65 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 

2565) 

 



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

 “ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางรายงานการพิจารณาและความเห็นพรอมเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด

ตอคณะกรรมการเพื่อทราบหรืออนุมัติดังนี้ 

ก. วงเงินจัดซื้อหรือจัดจางไมเกิน 300,000 บาท ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางเปนผูพิจารณา แลว

นำเสนอประธานกรรมการเพ่ือทราบและลงนามจัดซื้อหรือจัดจางตอไป 

ข. วงเงินจัดซื้อหรือจัดจางเกินกวา 300,000 บาท ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางเปนผูพิจารณา

นำเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แลวนำเสนอประธานกรรมการเพ่ือลงนามจัดซื้อหรือจัดจางตอไป” 
 

3. ขอพิจารณา 

   คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางไดดำเนินการตามขั้นตอนเรียบรอยแลว ซึ่งเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ.     

วาดวยการจัดซื้อและจัดจางของสหกรณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา เนื่องจากมี

จำนวนเงินสินไหม (การเคลมประกัน) ที่บริษัทตองจายสูงกวาเบี้ยประกันที่ไดรับเพิ่มขึ้น  คณะกรรมการจัดซื้อ  

จัดจาง จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาอนุมัติจัดซื้อกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพแบบกลุม

สำหรับเจาหนาที่สหกรณประจำป 2566 จำนวน 42 คน จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อัตราเบี้ย

ประกันเปนเงิน 14,550 บาท/คน เบี้ยประกันรวม  611,100.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

ตามหนังสอืลดราคาเลขที่ U003627-02/65 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม อนุมตัจิัดซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุมใหเจาหนาที่สหกรณ ประจำป 2566 จำนวน 

42 คน จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อัตราเบี้ยประกันเปนเงิน 14,550 บาท/คน เบี้ยประกันรวม  

611,100.00 บาท 
 
เรื่องที่ 5.18 ผลการสอบคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณ (เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร) 

เลขานุการ คณะกรรมการสอบคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณฯ นำเสนอผลการสอบคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณ 

(เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตามที่ สอ.กฟภ. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื ่อเขาปฏิบัติงานเปน

เจาหนาที่สหกรณ ตำแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร จำนวน 1 อัตรา เปดรับสมัครครั้งที่ 1 วันที ่ 25 

สิงหาคม 2565 ถึงวันที ่ 8 กันยายน 2565 ครั ้งที ่ 2 วันที ่ 15 - 30 กันยายน 2565 ปรากฎวาไมมีผู สนใจ 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 ในการประชุมครั้งที่ 12 /2565 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 จึงมีมติ

อนุมัติเปลี่ยนวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือก โดยเรียกผูสมัครที่เคยสอบผานเกณฑการสอบคัดเลือกของสหกรณใน  

ป 2563 และผูสมัครสอบคัดเลือกสอบผานเกณฑจาก กฟภ. ประจำป 2565 มาทำการสอบคัดเลือก โดยมีผู   

สนใจสมัครเขารับการสอบคัดเลือกจำนวน 2 คน คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ไดดำเนินการสอบขอเขียนความรู 

 

 



เฉพาะตำแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 มีผูสอบผานเกณฑ จำนวน 1 คน  

และไดประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนเจาหนาที่สหกรณตำแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ไดแก

นางสาวธีรพร  ชาติวังศากุล (ตามประกาศแนบ) นั้น 

 คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ไดเชิญผูสอบผานเกณฑการสอบคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2565 เพื่อตอรองเรื่องเงินเดือนและวันเริ่มทำงานตามประกาศในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งผูสอบผานเกณฑได

ขอใหพิจารณาเรื่องเงินเดือน เพราะมีประสบการณการทำงานและขอเลื่อนวันเริ่มทำงานใหม คณะกรรมการสอบ

คัดเลือกฯ พิจารณาแลวเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาดังนี้ 

 1. อนุมัติจาง นางสาวธีรพร  ชาติวังศากุล เปนเจาหนาที่สหกรณปฏิบัติงานในตำแหนงเจาหนาที่  

              ระบบงานคอมพิวเตอร ฝายทะเบียนสมาชิกและประมวลผลโดยทดลองงานเปนเวลา 3 เดือน 

 2. ใหเงินเดือนเพ่ิมจากอัตราเงินเดือนขั้นเริ่มตนคุณวุฒิปริญญาตรี 16,830 บาท เปน 23,500 บาท  

    เนื่องจากมีประสบการณในการทำงานดาน IT เปนเวลา 7 ป และไดรับเงินเดอืนสุดทาย  

    จากท่ีทำงานเดิมเปนเงิน 29,000 บาท 

 3. ใหเริ่มทำงานวันที่ 4 มกราคม 2566   
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม อนุมตัติาม ขอ 1 – ขอ 3 ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณฯ เสนอ 

 

เรื่องที่ 5.19 ขออนุมัติปรับปรุงราคากลางอัตราคาบริการทางกฎหมายใหม 

เลขานุการ ฝายจัดการ นำเสนอขออนุมัติปรับปรุงราคากลางอัตราคาบริการทางกฎหมายใหม โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  

1. เรื่องเดิม 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการ ไดใหฝายจัดการประสานไปยังสำนักกฎหมายที่เคยรับงาน

จาก สอ.กฟภ. เพ่ือขอปรับราคาคาบริการทางกฎหมาย ในการฟองรองดำเนินคดเีฉพาะกับผูค้ำประกัน เนื่องจาก

มีเหตุที่ไมสามารถฟองรองดำเนินคดีกับผูกูได เชน กรณีที่ผูกูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือถูกศาลสั่งใหเปนบุคคล

ลมละลายแลว เปนตน ซึ่งแตเดิมตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 

กรกฎาคม 2560 เรื่องที่ 5.4 (เอกสารแนบ 1) ไดเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการจางสำนักงานกฎหมายเพื่อรับ

ดำเนินคดีใหกับ สอ.กฟภ. โดยใชราคากลาง ดังนี้ 

1.1 ถาทุนทรัพยที่ฟองมากกวา 1,150,000 บาท ใหใชราคากลางของบริษัทกฎหมายอภิชาติจำกัด 

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/บังคบัคดี ชัน้ละ 15,000 บาท 

ชั้นขายทอดตลาด คิด 20% ของจำนวนทนุทรพัยทีไ่ดรับ 
 
 

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

ลอว แอนด บิสซิเนส โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

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

คาใชจาย 4,000 บาท 1) คาพาหนะเฉพาะกรณีนอกเหนือ               

เขตอำนาจศาลจังหวัดกรุงเทพฯ 

2) คาที่พักเฉพาะกรณีที่ตองคางแรม 
คาพาหนะ 5 บาท/กิโลเมตร 

คานำหมาย จายตามจริง 

 

1.3 ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราคาบริการทางกฎหมายของสำนักงานกฎหมายที่เสนอไว สำหรับกรณีการ

ฟองรองดำเนินคดีเฉพาะกับผูค้ำประกัน เนื่องจากมีเหตุที่ไมสามารถฟองรองดำเนินคดีกับผูกูไดมีอัตราคาบริการ

เปนเงินจำนวน 70,000 บาท/คดี (สำหรับการดำเนินการในศาลชั้นตน) ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นวา เปน

อัตราที่สูงเกินไป จึงไดมอบหมายใหฝายจัดการประสานไปยังสำนักงานกฎหมายเพื่อขอปรับลดอัตราคาบริการ

สำหรับกรณดีงักลาว 

2. ขอมูล 

2.1 ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ ไดสอบถามทางโทรศัพทไปยังสำนักงานกฎหมายหลายแหง        

ซึ่งสำนักงานกฎหมายไดแจงวา เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทำใหตนทุนในการดำเนินการทางกฎหมาย

ปรับสูงขึ้น โดยอัตราคาบริการปจจุบันสูงขึ้นกวาป 2560 เฉลี ่ย 20 % สำนักงานกฎหมายที่เคยรับงานจาก 

สอ.กฟภ. ทั้ง 3 แหง จึงไดแจงขอปรับอัตราคาบริการทางกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจใน

ปจจุบัน (เอกสารแนบ 2) 

2.2 เปรียบเทียบระหวาง ราคากลาง (เดิม) กับ อัตราคาบริการต่ำสุดที่สำนักงานกฎหมาย เสนอเขา

มาใหม 
 



 

 

 

 

3. ขอพิจารณา 

 ฝายจัดการพิจารณาแลว มีความเห็นวา เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และเพื่อ

งานดานการฟองรองดำเนินคดีและติดตามหนี้ไมหยุดชะงักเนื่องจากไมมีสำนักงานกฎหมายรับงานจึงเห็นควร

ปรับปรุงราคากลางคาบริการทางกฎหมาย ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาบริการ เงื่อนไข คาบริการ เงื่อนไข

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

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

เม่ือย่ืนฟองคดแีลว เม่ือย่ืนฟองคดีแลว

กรณีทุนทรัพยท่ีฟอง ชําระงวดท่ี 2 : 10,000 บาท

มากกวา 1,150,000 บาท ชําระงวดท่ี 2 : 10,000 บาท เม่ือคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม

เม่ือคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม คําพิพากษา และคําบังคับมาแสดง

คําพิพากษา และคําบังคบัมาแสดง

กรณีฟอง ต้ังแตมีหนังสือบอกกลาวทวงถาม กรณีทนุทรัพยที่ฟอง คิด 3% (ข้ันตํ่า 5,000) สวนท่ีเกินจาก ชําระงวดท่ี 1 : 3% ของทุนทรัพย ต้ังแตมีหนังสือบอกกลาวทวงถาม

ผูกูและผูคํ้าประกัน จนถึงการออกคําบังคับ นอยกวา 1,150,000 บาท 500,000 คิดเพ่ิม 2% เม่ือคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม จนถึงการออกคําบังคับ

ตัวอยาง : กรณีทุนทรัพยที่ฟอง 700,000 คําพพิากษา และคําบังคับมาแสดง

1) คิด 3% จากยอด 500,000 = 15,000 ชําระงวดท่ี 2 : 2% จากสวนท่ีเกิน 500,000

2) คิด 2% จากยอด 200,000 = 4,000 เมื่อคัดถายบญัชีคาฤชาธรรมเนยีม คาํพิพากษา

ดังนั้น คาบริการที่ สอ.กฟภ. ตองชําระให และคําบังคับมาแสดง

แกสํานักกฎหมายในคดนีี้ จึงเทากับ 19,000

ชําระงวดท่ี 1 : 60,000 บาท ชําระงวดท่ี 1 : 30,000 บาท

กรณีฟองเฉพาะผูคํ้าประกนั 70,000 เม่ือยื่นฟองคดีแลว เม่ือย่ืนฟองคดีแลว

(เน่ืองจากมีเหตุที่ไมสามารถ (อตัราปจจุบันท่ีสํานักงานกฎหมายเสนอ) ชําระงวดท่ี 2 : 10,000 บาท ชําระงวดท่ี 2 : 10,000 บาท

ฟองผูกูได) เมื่อคัดถายบญัชีคาฤชาธรรมเนยีม เม่ือคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม

คําพิพากษา และคําบังคบัมาแสดง คําพิพากษา และคําบังคับมาแสดง

การอุทธรณหรือฎีกา ชําระเม่ือย่ืนอุทธรณหรือแกอุทธรณ

และการแกอุทธรณหรือฎีกา หรือฎีกาหรือแกฎีกาแลว

คดีมีความยุงยากและ/หรือ

ซับซอน และ/หรือมีแนวโนม

ท่ีจะตองสืบพยานหลายนัด

กิโลเมตรละ 5 บาท ยกเวน กรณี กิโลเมตรละ 5 บาท ยกเวน กรณี

การดาํเนินคดีที่ศาลในเขต กทม. การดําเนินคดีท่ีศาลในเขต กทม.

และปริมณฑล ไมคิดคาเดินทาง และปริมณฑล ไมคิดคาเดินทาง

คาท่ีพัก

(กรณีการดําเนินคดีท่ีศาลอืน่

นอกจากศาลในเขต กทม. และ

ปริมณฑล)

ตารางเปรียบเทียบอัตราคาบริการและเงื่อนไขการใหบริการทางกฎหมาย

ข้ันตอนการดําเนินการ ราคาตํ่าสดุท่ีเสนอ

(ระหวาง ราคากลาง (เดิม) และท่ีสํานักงานกฎหมายเสนอใหม)

-

1,000 บาท/คืน - -

คาเดินทาง (ไป-กลับ) - -

1,000 บาท/คืน

- -

- -

ข้ึนอยูกบัความตกลงเปนกรณีไป - -

ราคากลาง (เดิม)

ข้ึนอยูกบัความตกลงเปนกรณีไป -

15,000 -

ข้ึนอยูกับความตกลงเปนกรณีไป - -

-

เงื่อนไข

30,000

30,000

10,000

- 40,000



 

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม อนุมตัปิรับปรุงราคากลางอัตราคาบริการทางกฎหมายใหม ตามเสนอ 

 

 

  

คาบริการ เงื่อนไข

(บาท/คดี) การชําระเงิน

ชําระงวดที่ 1 : 20,000 บาท

กรณีฟอง ต้ังแตมีหนังสือบอกกลาวทวงถาม เมื่อย่ืนฟองคดีแลว

ผูกูและผูคํ้าประกัน จนถึงการออกคําบังคับ ชําระงวดที่ 2 : 10,000 บาท

เมื่อคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม

คําพิพากษา และคําบังคับมาแสดง

ชําระงวดที่ 1 : 30,000 บาท

กรณีฟองเฉพาะผูค้ําประกัน ต้ังแตมีหนังสือบอกกลาวทวงถาม เมื่อย่ืนฟองคดีแลว

(เน่ืองจากมีเหตุที่ไมสามารถ จนถึงการออกคําบังคับ ชําระงวดที่ 2 : 10,000 บาท

ฟองผูกูได) เมื่อคัดถายบัญชีคาฤชาธรรมเนียม

คําพิพากษา และคําบังคับมาแสดง

การอุทธรณหรือฎีกา ชําระเม่ือยื่นอุทธรณหรือแกอุทธรณ

และการแกอุทธรณหรือฎีกา หรือฎีกาหรือแกฎีกาแลว

คดีมีความยุงยากและ/หรือ

ซับซอน และ/หรือมีแนวโนม

ที่จะตองสบืพยานหลายนัด

กิโลเมตรละ 5 บาท ยกเวน กรณี

การดําเนินคดีที่ศาลในเขต กทม.

และปริมณฑล ไมคดิคาเดินทาง

คาท่ีพัก

(กรณีการดําเนินคดีที่ศาลอ่ืน

นอกจากศาลในเขต กทม. และ

ปริมณฑล)

1,000 บาท/คืน - -

-

คาเดนิทาง (ไป-กลับ) - -

- 10,000

ขึ้นอยูกับความตกลงเปนกรณีไป -

40,000

30,000

ข้ันตอนการดําเนนิการ ราคากลาง (ใหม)



 

เรื่องที่ 5.20 ขออนุมัติในหลักการบำรุงรักษา (MA) ระบบงานสหกรณ 

เลขานุการ ฝายจัดการ นำเสนอขออนุมัติในหลักการบำรุงรักษา (MA) ระบบงานสหกรณ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้  

 1. เรื่องเดิม 

     1.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 เรื่องท่ี 3.9 

อนุมัติในหลักการจางบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด บำรุงรกัษา (MA) ระบบงานสหกรณ จำนวน 5 ระบบ โดยวิธี

พิเศษ ในวงเงิน 465,712.00 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

     1.2 ตามสัญญาเลขที่ 03/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ไดจัดจางบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด 

เปนผูบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณฯ จำนวน 5 ระบบ ประกอบดวย ระบบงาน Web Application, 

ระบบ Web Mobile Application, Web Online และใบเสร็จรับเงิน Online, ระบบ SMS, ระบบสำรองขอมูล 

(Backup), และระบบ ATM Online เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

เปนจำนวนเงิน 430,525.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นหารอยยี่สิบหาบาทถวน) ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษี

อากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

 2. ขอมูล 

     บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด ไดแจงคาใชจายในการบำรุงรักษา (MA) ระบบงานทั้ง 5 ระบบ สำหรับ

ป 2566 ในราคาเดิมที่เคยเสนอสำหรับการบำรุงรักษาป 2565 เปนจำนวนเงิน 430,525.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นหา

รอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

3. ขอพจิารณา 

     เนื่องจากสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณฯ จำนวน 5 ระบบ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 

ธันวาคม 2565 ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวา สอ.กฟภ. มีความจำเปนตองบำรุงรักษาระบบงานของสหกรณ

อยางตอเนื่อง จึงเห็นควรขออนุมัติหลักการวาจางบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด ผูพัฒนาระบบงานสหกรณ

ดำเนินการบำรุงรักษา (MA) ระบบงานสหกรณ 5 ระบบตามขอ 1.2 โดยวิธีพิเศษเปนรายป ในวงเงิน 430,525.00 

บาท (สี่แสนสามหมื่นหารอยยี่สิบหาบาทถวน) ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวง

ไวดวยแลว 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติในหลักการจางบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด ดำเนินการบำรุงรักษา (MA) ระบบงาน

สหกรณ จำนวน 5 ระบบ โดยวิธีพิเศษเปนรายป ในวงเงิน 430,525.00 บาท ตามเสนอ 

 

 

 

 



 

เรื่องที่ 5.21 ขออนุมัติหลักการจางบำรุงรักษาระบบปองกันและตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือขาย 

  โดยวิธีพิเศษ 

เลขานุการ ฝายจัดการ นำเสนอขออนุมัติหลักการจางบำรุงรักษาระบบปองกันและตรวจจับภัยคุกคาม

ระบบเครือขายโดยวิธีพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  

1. เรื่องเดิม 

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ การประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564  เรื่องที่ 4.4 

อนุมัติหลักการใหจางบำรุงรักษาอุปกรณระบบปองกันและตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือขาย โดยมีระยะเวลาการ

ใหบริการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในวงเงิน 306,020 บาท นั้น 

2. ขอมูล 

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด มีใบเสนอราคาเลขที่ QT2204465-01 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เสนอ

บริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบปองกันและตรวจจับภัยคุกคามระบบเครอืขาย โดยมีระยะเวลาการใหบริการเริ่ม

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เปนจำนวนเงิน 311,905 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน

เการอยหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  

3. ขอพิจารณา 

ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหโปรแกรมระบบปองกันและตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือขายมี

การ Update ฐานขอมูลและสามารถตรวจจับภัยคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความจำเปนตองมีการบำรุงรักษา

โปรแกรมอยางตอเนื่อง จึงเห็นควรขออนุมัติหลักการจัดจางบริษัท แทนเจอรีน จำกัด ผู ติดตั้งโปรแกรมเปน            

ผูบำรุงรักษาโปรแกรมระบบปองกันและตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือขาย โดยวิธีพิเศษเปนรายป  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 เห็นควรใหมีการทำสรุปรายงานการตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือขาย และแจงใหคณะกรรมการ

ดำเนินการรับทราบเปนรายเดือนดวย 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม อนุมตัหิลักการจัดจางบริษัท แทนเจอรีน จำกัด บำรุงรักษาโปรแกรมระบบปองกันและตรวจจับภัย

คุกคามระบบเครือขาย โดยวิธีพิเศษเปนรายปในวงเงิน 311,905 บาท ตามเสนอ 

 

 

 

 

 



เรื่องที่ 5.22 ขออนุมัติหลักการทำลายบัตรแสดงตนผูใชสิทธิเลือกต้ัง 

เลขานุการ ฝายจัดการ นำเสนอขออนุมัติหลักการทำลายบัตรแสดงตนผูใชสิทธิเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้  

 1. เรื่องเดิม 

     ตามที่ สอ.กฟภ. ไดมีการประชุมใหญสามัญประจำปพรอมทั้งเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำป 

2564-2565 เสร็จสิ้นแลวนั้น 

 2. ขอมูล 

     ตามคูมือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมภิาค จำกัด ขอ 27 วรรค 2 “บัตรเลือกตั้งที่ปดผนึกแลวใหเก็บไว ณ ที่ทำการสหกรณเปนเวลาอยาง

นอย 30 วัน” ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 18 เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 9/2557 วันที่ 

27 ตุลาคม 2557  

 3. ขอพจิารณา 

    เนื่องจากในการเลือกตั้งประจำป 2564-2565 สหกรณไดใชอุปกรณการเลือกตั้ง (เครื่องลงคะแนน

ระบบอิเล็กทรอนิกส) สำหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนการใชบัตรเลือกตั้ง และไดดำเนินการจัดพิมพบัตรแสดง

ตนผูใชสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้บัตรแสดงตนผูใชสิทธิเลือกตั้งดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการใชสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมิได

กำหนดไวในคูมือวิธีปฏิบัติฯ ยังไมมีการขออนุมัติทำลาย ดังนั้นจึงเห็นควรขออนุมัติหลักการพิจารณาทำลายบัตร

แสดงตนผูใชสิทธิเลือกตั้งประจำป 2564-2565 ตอไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม อนุมตัหิลักการทำลายบัตรแสดงตนผูใชสิทธิเลือกตั้งประจำป 2564-2565 ตามเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  เพื่อทราบ 

เรื่องที่ 6.1 ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห

สถานะการเงนิของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน ตุลาคม 2565 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,969    คน     สมทบ      1,917    คน รวม 35,896 คน 
 

สินทรัพยรวม                                        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

หุนกูการบินไทย (หักดอยคา 235.000) 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ตั๋วสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (ต.ค.65) 

กำไรสะสม (ม.ค.-ต.ค.65) 

 

65,236.872 

367.230 

2,500.000 

36,295.323 

2,561.500 

23,073.538 

29,530.625 

7,806.000 

24,208.342 

2,130.429 

250.164 

94.300 

155.864 

1,374.336 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

 ทั้งนี้ กำไรสะสม ณ 31 ตุลาคม 2565 โดยรวมแลวสูงกวาประมาณการ จำนวน 147.574 ลานบาท 
 

 จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ.งวดเดือน ตุลาคม 2565 

   

 

 



เรื่องที่ 6.2 ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน นำเสนอประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุน

เงินทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  ตามที่ฝายจัดการ ไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จาย ระหวางป 2565 ในเดือน 

ตุลาคม 2565 มีกระแสเงนิสดคงเหลือจำนวน 367.230 ลานบาท และมีตนทุนเงินทุนประจำเดือน ตุลาคม 2565 

ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ) 

  1. ตนทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.00 เปนผลใหมี  ตนทุนเงินทุนรอย

ละ 3.8044 

2. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูตั๋ว P/N เปนผลใหมี

ตนทุนเงินทุนรอยละ 2.7244 

3. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผลใหมี 

ตนทุนเงินทุนรอยละ 1.5589 
  
คณะอนุกรรมการการลงทุน  พิจารณาแลวมีมติใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

ตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน ประจำเดือนตุลาคม 

2565 โดยเอกสาร  
 
เรื่องที่ 6.3 ทบทวนเปาหมายการเติบโตของสหกรณ 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน นำเสนอการทบทวนเปาหมายการเติบโตของสหกรณ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  

ตามที ่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดจัดทำโครงการทบทวน

เปาหมายการเติบโตของสหกรณ โดยกำหนดใหมีการทบทวนนโยบาย/แนวทาง/กรอบทิศทางการเติบโตของ

สหกรณฯ ในดาน  ทุนเรือนหุ น  การลงทุน  การใหสินเชื ่อ  และดานเงินฝาก เปาหมายเพื ่อใหสหกรณฯ             

มีเปาหมายระยะกลาง (2-3 ป) ในการเติบโตดานตาง ๆ ดังกลาว นั้น 

  ในการนี้ ฝายจัดการไดดำเนินการจัดทำผลการดำเนินงาน และประมาณการป 2565  เพื่อเปน

แนวทางในการกำหนดนโยบายบริหารงานสหกรณฯ คณะอนุกรรมการการลงทุน ในการประชุมครั้งที่ 17/2565            

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 พิจารณาผลการดำเนินงานและประมาณการดังกลาวแลว  จึงมีมติเห็นควรนำเสนอ     

ผลการดำเนินงานฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบในเบื้องตน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการทบทวนเปาหมายการเตบิโตของสหกรณ 



เรื่องที่ 6.4 รายงานขอมูลสมาชิก สอ.กฟภ. ประจำเดือนตุลาคม 2565 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการเงินกู นำเสนอรายงานขอมูลสมาชิก สอ.กฟภ. ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดย

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานขอมูลสมาชิก สอ.กฟภ. ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยเอกสาร 

 

เรื่องที่ 6.5 ผลการศึกษาระบบ Call Center หรือรูปแบบอื่น 
 
มติท่ีประชุม ใหนำเสนอในการประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.6 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 
 
มติท่ีประชุม ใหนำเสนอในการประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.7 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือนตุลาคม 2565 
 
มติท่ีประชุม ใหนำเสนอในการประชุมในครั้งถัดไป 

 

 



เรื่องที่ 6.8 รายงานการใชเงินงบประมาณ 
 
มติท่ีประชุม ใหนำเสนอในการประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.9 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนประจำเดือนตุลาคม 2565 

เลขานุการ  ฝายจัดการ นำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยเอกสาร 

 

 

 



เรื่องที่ 6.10 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาชิก, 

ทุนร ับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผู ค ้ำประกันเงินกู และทุนสาธารณประโยชน 

ประจำเดือน ตุลาคม 2565  

เลขานุการ ฝายจัดการ นำเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคา

ทำศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน 

ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 

- เสียชีวิต            6 ราย    เปนเงนิ         280,000.00 บาท 

- อุทกภัย            6 ราย    เปนเงนิ          24,000.00  บาท 

- อัคคีภัย            1 ราย    เปนเงิน          20,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส           1 ราย    เปนเงนิ        (15,000.00)  บาท 

รวม                   14 ราย    เปนเงิน       309,000.00  บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก              6 รายไดรับเงนิรายละ 50,000.00  บาท เปนเงนิ           300,000.00  บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงนิรับขวัญทายาทใหม           9 รายไดรับเงนิรายละ 500.00  บาท เปนเงิน              4,500.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน         6 ราย    เปนเงิน        7,068,223.34  บาท 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้       เปนเงิน                        -  บาท 

- คาธรรมเนียมศาลเรียกเก็บจากผูคำ้ประกัน     เปนเงิน         (241,855.00)  บาท 

รวม          เปนเงิน         6,826,368.34 บาท 

 5. ทุนสาธารณประโยชน 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน        - ราย    เปนเงนิ                        -  บาท 

สรุป การจายทุน ป 2565                    สงเคราะห        ชวยเหลือ         รับขวัญทายาท    ทุนชวยเหลือผูค้ำ  ทุนสาธารณ 

                                                สมาชิก          คาทำศพ                ใหม             ประกันเงินกู      ประโยชน  
 

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. - ต.ค. 2565  ดังน้ี 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก       14,579,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก       6,100,000.00           - 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                        54,500.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงนิกู                                      24,202,731.22 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                      21,500.00  

คงเหลือเงินท้ังสิ้น      15,421,607.78    4,675,000.00    429,000.00     12,729,348.50 771,000.00 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 



 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพ

สมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผู ค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน 

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยเอกสาร 
 

เรื่องที่ 6.11 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือนตุลาคม 2565 

เลขานุการ  

 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยเอกสาร 

 

 



เรื่องที่ 6.12 รายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเกบรายเดือนไมได) และลูกหนี้ท่ีขาดจาก   

สมาชิกภาพและมีภาระหนี้สิน  

เลขานุการ ฝายจัดการ นำเสนอรายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเกบรายเดือนไมได) และลูกหนี้ที่

ขาดจากสมาชิกภาพและมีภาระหนี้สิน ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเกบรายเดือนไมได) และลูกหนี้ที่ขาดจาก

สมาชิกภาพและมีภาระหนี้สิน ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยเอกสาร 



 

เรื่องที่ 6.13 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือน 

ตุลาคม 2565 สรุปไดดังนี้ 
 
 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน กองทุน ฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 1,301,429.99 - - 1 387,983.56 1 913,446.43 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
3 1,867,012.92 - - 2 

884,620.92 

(บางสวน(1))  
2 982,392.00  

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 2,041,296.31 - - -                 -   2 2,041,296.31 ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 5 4,752,995.59 2 3,883,037.21- - - 7 8,636,032.80 

รวม 12 9,962,734.81 2 3,883,037.21 2 1,272,604.48 12 12,573,167.54 

 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกนั ณ 30 พ.ย. 2565 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2565  เปนเงิน  36,932,079.72 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2564    เปนเงิน             -     บาท 

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป  เปนเงิน    2,681,722.02  บาท 

คงเหลือเงินกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   เปนเงิน   34,250,357.70 บาท 
 

รายการ 2561 2562 2563 2564 คาดการณ 2565 

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

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือน 

  ตุลาคม 2565 



 

เรื่องที่ 6.14 นำสงตนฉบับหนังสือสัญญาเงินกูของนายพงษพันธ ปริญญานุสรณ เพื่อใชประกอบการ

สอบสวน 
 
มติท่ีประชุม ใหนำเสนอในการประชุมในครั้งถัดไป 

 

 

เรื่องที่ 6.15 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหาสคร พื้นที่ 2 แจงผลการจัดมาตรฐานสหกรณ

ประจำป 2565 
 
มติท่ีประชุม ใหนำเสนอในการประชุมในครั้งถัดไป 

 

 

เรื่องที่ 6.16 รายงานการจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 15/2565 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน นำเสนอรายงานการจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการ

ลงทนุครั้งท่ี 15/2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการลงทุน ครั้งที่ 15/2565  

โดยเอกสาร 

 



 

เรื่องที่ 6.17 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 
 
มติท่ีประชุม ใหนำเสนอในการประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.18 บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุนวรรณ จำกัด รายงานการขายหุนสามัญบริษัท ปตท. น้ำมัน

และการคาปลีก จำกัด(มหาชน) (OR) ตามหนังสือท่ี สอ.กฟภ. 
 
มติท่ีประชุม ใหนำเสนอในการประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.19 รายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
มติท่ีประชุม ใหนำเสนอในการประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่ 6.20 การกำหนดรูปแบบการจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2565 และเลือกต้ังกรรมการ

ดำเนินการประจำป 2566 
 
มติท่ีประชุม ใหนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป โดยเสนอเปนวาระเพ่ือพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ 

เรื่องที่  7.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 

ฝายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  ประจำเดือน ธันวาคม 2565 

  1.  ครั้งที่ 15 (พิเศษ)  ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565  เวลา  13.00 น. 

  2.  ครั้งที่ 16  ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 น. 

ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 18.00 น. 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 

     ลงชื่อ               ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายรณภา  ทองโปรง) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  


