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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งท่ี 16/2563 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

 1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

 2. นายปยพจน  รธุิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

 4. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

5. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

 6. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

 7. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

 8. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

9. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

 10. นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

 11. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

1. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ 

2. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

3. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

4. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ กรณีการลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  กระบวนการตัดสินใจตาง ๆ ได

ดำเนินการไปเรียบรอยแลว ตอจากนี้ไปจะเปนการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย จึงมอบหมายให 

ผูจัดการ และรองผูจัดการ สอ.กฟภ. เปนผูดูแลในเบื้องตน 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 15/2563 

วันท่ี 29 กันยายน 2563    

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 15/2563 

วันพฤหั สบดีที่  29 กัน ยายน 2563 นั้ น  ฝ ายเลขานุการฯ ไดจั ดส งรายงานการประชุมดั งกลาว  

ใหคณะกรรมการดำเนินการและผูท่ีเกี่ยวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดงักลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 15/2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 

2563 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  3.1  พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ม. 

(ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย)   
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาย ม. สมาชิกเลขที่...............ตำแหนงพนักงานชาง สังกัด กฟอ

............... ขอกูสามัญท่ัวไป จำนวน 1,489,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงนิกูที่ไดรบัไปปดชำระหนี้ที่อยู

ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม , หนี้คางชำระมากกวา 300 วัน และหน้ีที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย ดังนี้  

(1) ธ.ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน          7,062.00  บาท   

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  3 บัญชี จำนวนเงิน       106,473.00  บาท  

(3) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด  จำนวนเงิน         57,149.00  บาท  

(4) บ.พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด   จำนวนเงนิ         47,756.00  บาท  

(5) บ.กิจฤดี เคดพีี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด  จำนวนเงนิ         46,300.00  บาท  

        รวม                 จำนวนเงนิ       264,740.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่ มีกับสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป      

รวมเปนเงิน 1,051,668.43 บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 

6,042.47 บาทตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูระหวางชำระหน้ีตามคำพิพากษาตามยอม ,  หนี้คางชำระมากกวา 300 วัน 

และหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาว    

ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 

14,540 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 6,042.47 บาท 

เปนจำนวน 10,003.07 บาทตอเดือน และไมมีหนี้ภาระหนี้ท่ีตองนำสงดวยตนเอง เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญ

ทั่วไปของ นาย ม. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ

เพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระหนี้ดังกลาว

ขางตน  
        

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ม. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,489,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหน้ีใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  3.2 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย พ.  

     (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย)   
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิก  สอ.กฟภ. ราย นาย พ. สมาชิกเลขที่.............ตำแหนง พนักงานชาง ระดับ 6  

สังกัด กฟจ............ ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,800,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้

ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนี้  

(1) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน        62,051.83  บาท  

(2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน        94,999.95  บาท  

(3) บ.อีซ่ีบาย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงนิ        20,000.00  บาท  

(4) บ.อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จำกัด (มหาชน) จำนวนเงนิ       101,941.60  บาท  

         รวม                จำนวนเงิน       278,993.38  บาท 

 และชำระหนี้ เงินกูที่ มี กับสหกรณฯ  ซ่ึงประกอบดวยเงินกู ฉุกเฉิน และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงิน  

1,301,039.83 บาท  ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 5,023.11 บาท   

ตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระ

หนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอน

ชำระรายเดือน 17,570 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 

5,023.11 บาท เปนจำนวน 12,315.11 บาทตอเดือน   

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้สินเชื่อที่อยูอาศัยของธนาคาร

อาคารสงเคราะห เปนเงิน 1,155,974 บาท (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  โดย

ผอนชำระดวยตนเอง 12,160 บาทตอเดือน  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 16,100 บาท 

แตครอบครัวมีรายไดเสริมจากการขายอาหารตามสั่งเฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้ 

เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ นาย พ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่

ไดรบัชำระหนี้ดังกลาวขางตน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให นาย พ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,800,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  3.3 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ว.   

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย)  
 

เลขานุการ ดวยสมาชิก  สอ.กฟภ. ราย นาย ว. สมาชิกเลขท่ี...............ตำแหนง หัวหนาแผนก  สังกัด 

สำนักงานใหญ ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยู

ในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนี้  

(1) ธ.ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน       100,000.00  บาท  

(2) บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด   จำนวนเงิน        74,000.00  บาท  

(3) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงิน        40,000.00  บาท  

(4) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงิน       100,000.00  บาท  

        รวม                 จำนวนเงนิ       314,000.00  บาท 

และชำระหนี้ เงินกู ท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกู ฉุกเฉิน และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงิน  

2,058,011.68 บาท  ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 6,380.43 บาท  

ตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือ

ชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 24,400 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงนิไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจาก

เดิม 6,380.43 บาท เปนจำนวน 11,010.43 บาทตอเดือน   

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่น  เปนเงิน 

410,327 บาท หักจากสลิปเงินเดือน 6,000 บาท ตอเดือน และหนี้ที่ผอนชำระดวยตนเอง เปนเงิน 150,186 

บาท ผอน 1,404.75 บาท ตอเดือน (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)   ในขณะที่มี

เงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 11,010.43 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงิน

สามัญทั่วไปของ นาย ว. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับชำระหน้ี

ดังกลาวขางตน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
  
มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ว.  กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  3.4 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ก.         

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย)  
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิก  สอ.กฟภ.  ราย นาย ก.  สมาชิกเลขที่..............ตำแหนง พนักงานชาง  สังกัด 

กฟอ............ ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้คาง

ชำระเกิน 90 วัน และหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนี้  

(1) บ.เงินติดลอ        จำนวนเงิน       235,241.00  บาท  

(2) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด 2 บัญชี จำนวนเงิน       100,000.00  บาท  

(3) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงิน       129,000.00  บาท  

         รวม                จำนวนเงิน       464,241.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกู ท่ีมีกับสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป     

รวมเปนเงิน 1,046,672.14 บาท  ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 

10,505.13 บาทตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหนี้คางชำระเกิน 90 วัน และหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย   จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวน

เงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 14,640 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมี

เงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 10,505.13 บาท เปนจำนวน 10,975.13 บาทตอเดือน และไมมีภาระหน้ี

ที่ตองนำสงดวยตนเอง เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ก. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

ขอกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระหนี้ดังกลาวขางตน  
        

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ก. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ  และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  3.5 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาง น.  

(ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย)  
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิก  สอ.กฟภ.  ราย นาง น.  สมาชิกเลขที่........... ตำแหนง พนักงานบันทึกขอมูล  

สังกัด กฟอ............. ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,780,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระ

หนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี ดังน้ี  

(1) ธกส.        จำนวนเงนิ       468,214.39  บาท  

(2) ธ.ซิตี้แบงก    จำนวนเงนิ        49,994.46  บาท  

(3) บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด  จำนวนเงิน        16,369.00  บาท  

(4) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน        24,872.00  บาท  

(5) บ.เทสโก โลตัส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด จำนวนเงิน        24,312.00  บาท  

        รวม                จำนวนเงิน      583,761.85  บาท 

 และชำระหนี้เงินกูสามัญท่ัวไป เปนเงิน 1,167,064.71 บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหัก

คาใชจายตาง ๆ แลว 14,419.42 บาทตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อ

ชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 17,380 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงนิไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจาก

เดิม 14,419.42 บาท เปนจำนวน 10,091.62 บาทตอเดือน   

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ของ  ธกส. ซึ่งพักชำระหนี้ตาม

นโยบายของสมาชิก เปนเงิน 550,000 บาท กำหนดชำระเดือนกันยายน 2564 และสถาบันการเงินอื่น      

เปนเงนิ 673,604 บาท ผอนชำระดวยตนเอง เปนเงิน ผอน 8,198.75 บาท ตอเดือน (ตามรายละเอียดบริษัท 

ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)   ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงนิ 10,091.62 บาท และมี

รายไดเสริมจากการทำเกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงไกไข และเลี้ยงปลา เฉลี่ยเดือนละ 47,000 บาท   ซึ่งเพียงพอ

ตอการชำระหนี้   เนื่ องจากคำขอกู เงินสามัญทั่ วไปของ นาง น . ไมอยู ในอำนาจการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

ขอกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระหนี้ดังกลาวขางตน  
       

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให นาง น.  กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 1,780,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  3.6 การดำเนินโครงการปรับโครงสรางหนี้  
 

เลขานุการ  นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการปรับโครงสรางหนี้  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 สหกรณฯ ไดจัดทำโครงการปรับโครงสรางหนี้ โดยกำหนดให 

มีการศึกษาความเปนไปไดของแนวทางการแกไขหนี้ที่มีปญหา เพ่ือกำหนดเปนมาตรการใหชัดเจน และจัดทำ/

แกไขระเบียบ หลักเกณฑที่มีสวนเกี่ยวของใหรองรับมาตรการที่กำหนด เปาหมายเพ่ือใหสหกรณฯ มี

กระบวนการจัดการลูกหนี้มีประสิทธิภาพ ลดภาระการเรียกเก็บหนี้ไมไดทั้งหมดหรอืเพียงบางสวน อันจะทำให

สมาชิกมีคุณภาพชีวิต  ที่ดีข้ึน นั้น 

คณะอนุกรรมการเงินกูในการประชุมครั้งท่ี 15/2563 (พิเศษ) วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ไดพิจารณา 

การดำเนินโครงการปรับโครงสรางหนี้ ตามหนังสือที่ สอ.กฟภ. 4083/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่อางถึง

แลว พบวา  

(1) ปจจุบันสหกรณฯ มีการกำหนดระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย การปรับโครงสรางหนี้ พ.ศ. 2559 

และหลักกณฑ สอ.กฟภ. วาดวย การคางสงเงินงวดชำระหนี้ และการปรับโครงสรางหนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  24 พฤศจิกายน 2559 ถือใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินการอยูแลว  

(2) กรมสงเสริมสหกรณ ไดมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการขอผอนผันการชำระหนี้ของสมาชิก

สหกรณออมทรัพย ตามหนังสือที่ กษ1110/11300 ลงวันที่ 17 กันยายน 2541  

(3) คณะรัฐมนตรี ไดเห็นชอบรางกฎกระทรวง เรื่อง การใหกูและการใหสินเชื่อของสหกรณ       

ออมทรพัยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน โดยไดกำหนดใหมีประเภท “เงินกูปรบัโครงสรางหนี้” 

   นอกจากนี้ ยังมแีนวทางการแกไขหนี้ท่ีมีปญหา  โดยอางอิงขอมลูเพ่ิมเตมิจากเอกสารบรรยาย   

เรื่อง   “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการลูกหนี้และเทคนิคการปรับโครงสรางหนี้” และเอกสาร “แนวทางการ

แกไขปญหาหนี้คางชำระของสหกรณ”   

   จากระเบียบ หลักเกณฑ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติและรางกฎกระทรวงของหนวยงานที่เก่ียวของ 

คณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาแลวเห็นวา ปจจุบันสหกรณฯ มีระเบียบและหลักเกณฑรองรับอยูแลว แตยัง

มิไดมีการประชาสัมพันธในเชิงรุกใหสมาชิกไดรับทราบ อีกทั้งยังมีแนวทางจากกรมสงเสริมสหกรณ และราง

กฎกระทรวงที่จะรองรับในภายหนา   
 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินโครงการปรับโครงสรางหนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วัตถุประสงคของแผนงานท่ีกำหนดไว ในเบื้องตนจึงเห็นควรใหดำเนินโครงการปรับโครงสรางหนี้ ดังน้ี 
 

(1) สมาชิกที่มีคุณสมบัติสามารถปรับโครงสรางหนี้ได ใหดำเนินการปรับโครงสรางหนี้ตาม

ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีสหกรณฯ กำหนด 

(2) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3 เดือน และใหทำการประเมินผลโครงการ เพื่อใหทราบ

ปญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางแกไขตอไป  

(3) กรณีสมาชิกที่ไมสามารถปรับโครงสรางหนี้ตามระเบียบ หลักเกณฑที่สหกรณฯ กำหนดไวได      

คณะอนุกรรมการเงินกูจะทำการศึกษาหาแนวทางในการแกไขหนี้ และดำเนินการกำหนด/

ปรับปรุง/แกไข/เพ่ิมเติมระเบียบ หลักเกณฑ เพ่ือใชเปนกรอบในการดำเนินการตอไป 
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     ในการนี้ คณะอนุกรรมการเงินกู จึงขอความเหน็ชอบในการดำเนนิโครงการปรับโครงสรางหนี้           

ตามรายละเอียดขางตน  

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดำเนินการโครงการปรับโครงสรางหนี้ ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ  

ทั้งนี้ มีขอสังเกตใหคณะกรรมการเงินกูควรกำหนดกรอบแนวทางในการปรับโครงสรางหนี้ นอกเหนือจากที่

กำหนดไวในหลักเกณฑ เพื่อใหมีแนวทางการปรับโครงสรางหนี้ที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกแตละกลุม/แตละคน 

          

 

 

 

เรื่องที่  3.7 พิจารณาขอสังเกต/ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 
 

เลขานุการ  นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขอสังเกต/ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกจิการ มีรายละเอียด 

ดังนี ้

 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหคงหลักเกณฑการใหทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก กรณีสมาชิกอาวุโส ตามที่

คณะอนุกรรมการศกึษาพัฒนาเสนอ และใหฝายจัดการมีบันทึกชี้แจงไปยังผูตรวจสอบกจิการทราบ 
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เรื่องที่  3.8    ขออนมุัติดำเนินการสอบราคาจัดจางพิมพหนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญ 

    ประจำป 2563 และหนังสือรายงานกิจการ ประจำป 2563 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติดำเนินการสอบราคาจัดจางพิมพหนังสือระเบียบวาระการ

ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2563 และหนังสือรายงานกิจการ ประจำป 2563 มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เหตุผลและความจำเปนที่ตองจัดจาง   

ดวยการดำเนินงานของ  สอ.กฟภ. จะสิ้นสุดปบัญชีในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตามขอบังคับ

สหกรณ กำหนดให สอ.กฟภ. จัดประชุมใหญสามัญประจำปเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา 

ในการนี้ จะตองจัดทำระเบียบวาระการประชุมใหญและหนังสือรายงานกิจการประจำป เพ่ือแจกใหแกสมาชิก 

ฝายจัดการจึงเห็นควรดำเนินการสอบราคาจัดพิมพหนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 

และหนังสือรายงานกิจการประจำป 2563  

2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง  สอ.กฟภ. ตองจัดพิมพหนังสือดังนี้ 

2.1 ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563  

    2.2 หนังสือรายงานกิจการประจำป 2563  

3. การจัดพิมพระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป และหนังสือรายงานกิจการประจำป   

     ประมาณการจำนวนสั่งพิมพหนังสือป 2564 

1) หนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563  จำนวน 9,500 เลม 

   2) หนังสือรายงานกิจการประป 2563 (สำหรับสงใหกับสหกรณตางๆ ท่ี สอ.กฟภ. ติดตอ 

ประสานงานและมอบใหกับสหกรณที่มาเย่ียมชมสหกรณ)  จำนวน  400 เลม 

4. วงเงินงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ ในการจัดซื้อจัดจาง  470,000 บาท   

5. กำหนดเวลาแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564  

6. จัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคาตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจัดซื้อและจัดจางของสหกรณ 
 

ขอพิจารณา   เพ่ือใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบฯ วาดวยการจัดซื้อและจัดจาง

ของสหกรณ พ.ศ. 2560 จึงขออนุมัติดำเนนิการสอบราคาและแจงใหผูสนใจทราบตอไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใหดำเนินการสอบราคาจางจัดพิมพหนังสือระเบียบวาระการ

ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 และหนังสือรายงานกิจการประจำป 2563 และ เพ่ือฝายจัดการจะได

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

 

มติที่ประชุม อนุมัติดำเนินการสอบราคาจัดจางพิมพหนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญ สามัญ 

ประจำป 2563 และหนังสอืรายงานกิจการ ประจำป 2563 ตามที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางเสนอ 
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เรื่องที่  3.9 สมาชิกขอความอนุเคราะหรับเงินคางบัญชีที่โอนเขาทุนสำรองแลวคืน   

(กรณีพนระยะเวลาท่ีกำหนด)   
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมกรณี สมาชิกขอความอนุเคราะหรับเงินคางบัญชีที่โอนเขาทุนสำรองแลวคืน 

(กรณีพนระยะเวลาที่กำหนด) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. เรื่องเดิม 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2562 เมื่อวันศุกรที่ 6 มีนาคม 2563 เห็นชอบใหสหกรณฯ    

นำเงินที่คางบัญชีเปนระยะเวลาเกินกวา 10 ป ตั้งแต ป พ.ศ. 2540 จนถึงป พ.ศ. 2551 จำนวน 195 รายการ 

เปนเงิน 320,900.38 บาท เขาบัญชีทุนสำรองของสหกรณฯ และใหสหกรณประกาศแจงใหสมาชิกตรวจสอบ

เงินคางบัญชีดังกลาว เพื่อขอรับเงินคืนภายใน 3 เดือน นับตั้งแตที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 มีมติ

เห็นชอบ โดยสหกรณไดประกาศแจงใหสมาชิกตรวจสอบเงินคางบัญชี และมาติดตอแสดงรายละเอียดพรอม

หลักฐาน เพื่อขอรับเงินคืนไดภายในวันท่ี 6 มิถุนายน 2563 หากพนกำหนดระยะเวลา สหกรณฯ จะนำเงินคาง

บัญชีโอนเขาบัญชีทุนสำรอง นั้น 
 
2. ขอมูล 

2.1 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 14/2563 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ฝายจัดการ

ไดนำเรียนคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบผลการจายคืนเงินคางบัญชีเกิน 10 ป ที่สมาชิกย่ืนขอรับเงินคืน 

จำนวน 5 รายการ เปนเงิน 27,182.00 บาท คงเหลือ 176 รายการ เปนเงิน 293,718.38 บาท และไดโอน

สวนท่ีเหลือเขาบัญชีทุนสำรองเรียบรอยแลวในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

2.2 สมาชิกและทายาทสมาชิกมีหนังสือขอรับเงินคืนภายหลังจากพนวันที่ 6 มิถุนายน 2563           

ที่กำหนดจำนวน 5 รายการ  

2.3 ฝายจัดการไดทำการทวนสอบรายการที่ไมมีผูติดตอขอรับเงินคืน สวนที่เหลือ จำนวน 171 

รายการ (176-5) พบเอกสารหลักฐานที่ระบุชื่อเจาของเงินเพิ่มเติมอีก จำนวน 5 รายการ สำหรับสวนที่เหลือ

อีกจำนวน 166 รายการ (171-5) แยกไดดังนี้ 

1) ไมมีขอมูลในระบบ จำนวน 51 รายการ เปนเงิน 94,276.87 บาท   

2) คางนานเกิน 10 ป จำนวน 76 รายการ เปนเงิน 85,282.19 บาท  

3) คางไมเกิน 10 ป จำนวน 39 ราย เปนเงิน 109,367.72 บาท 
 

3. ขอพิจารณา  

ฝายจัดการไดหารือกับเจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณเขตพ้ืนท่ี 2 แลว การโอนเงินคางบัญชีรอจายคืน          

รอตรวจสอบ เงนิปนผลและเงินเฉลี่ยคืน เขาบัญชีทุนสำรอง ตามขอ 2.1 เปนการทำรายการทางบัญชีระหวาง

ปยังมิไดมีการปดบัญชีประจำป หากตองการจายคืนใหแกสมาชิกยอมสามารถทำการปรับปรุงได และหลังจาก

ปดบัญชีประจำปแลว แตมผีูติดตอรับเงินคืน เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณพื้นที่ 2 แจงวายังสามารถจายคืนให

สมาชิกได โดยตัดเปนคาใชจายของสหกรณ ดังนั้น เพ่ือใหสมาชิกไดรับคนืเงินที่เปนของสมาชิก จึงเห็นควรจาย

คืนเงินใหกับสมาชิก ดังนี้ 
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3.1 คืนใหสมาชิกและทายาทสมาชิกที่ขอรับเงินคืนตามขอ 2.2 จำนวน 5 รายการ เปนเงิน 

29,090.50 บาท 

3.2  คืนใหสมาชิกปกติท่ีพบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมตามขอ 2.3 จำนวน 5 รายการ เปนเงิน 

4,791.60 บาท โดยการโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยสหกรณ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบคืนใหสมาชิกและทายาทสมาชิกที่ขอรับเงินคืนตามขอ 2.2 จำนวน 5 รายการ เปน

เงิน 29,090.50 บาท  และคืนใหสมาชิกปกติที่พบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมตามขอ 2.3 จำนวน 5 รายการ 

เปนเงนิ 4,791.60 บาท โดยการโอนเขาบัญชีเงนิฝากออมทรพัยสหกรณ 
 

ทั้งนี้ มีขอสังเกตที่แจงวาไมมีขอมูลของสมาชิกในระบบจำนวน 51 ราย ขอใหฝายจัดการนำ 

ขอมูลของสมาชิกจำนวนดังกลาวเขาสูระบบงานของสหกรณ 

 

 

 

 

เรื่องที่  3.10 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะจากรายงานผูตรวจสอบกิจการ เดือนเมษายน-สิงหาคม 2563 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมถึงขอสังเกต/ขอเสนอแนะจากรายงานผูตรวจสอบกิจการ ระหวางเดือน

เมษายน - สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 ตามรายงานของการตรวจสอบกิจการของผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการไดรวบรมขอสังเกต/

ขอเสนอแนะจากรายงานเดือนเมษายน -  สิงหาคม 2563 โดยสรุปคำชี้แจง/แนวทางดำเนินการ-กำหนดแลว

เสร็จ/ผลการดำเนินการ  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหฝายจัดการดำเนินการตามคำชี้แจง หรือดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนด และให

แลวเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ฝายจัดการเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

 

เรื่องที่  4.1       การจัดอบรมผูประสานงานสหกรณฯ (รายใหม) 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ กรณีการจัดอบรมผูประสานงานสหกรณฯ (รายใหม) มี

รายละเอียด ดังนี้ 

ตามท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  จัดใหมีโครงการเรียนใหรูสูความ

พรอม วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรทุกฝายมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณฯ ในดานตาง ๆ  โดยไดแบง

การจัดอบรมออกเปน 2 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรสำหรับกรรมการและฝายจัดการ  หลักสูตรสำหรับ 

ผูประสานงานสหกรณและสมาชิก และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อ

วันที่ 9 กันยายน 2563  ไดยกเลิกโครงการอบรมและกิจกรรมใหความรู ในสวนของการจัดอบรมสัมมนา

ประจำปใหกับผูประสานงานสหกรณ อันสืบเนื่องมาจากไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนาสายพันธใหม 2019 และปจจุบันยังมีความเสี่ยงท่ีตองติดตามอยางตอเนื่อง นั้น 
 

 อยางไรก็ตามเพื่อใหผูประสานงานสหกรณ (รายใหม) ที่ยังมิไดผานการอบรม สัมมนาในโครงการ

อบรมสัมมนาประจำปของผูประสานงานสหกรณ จำนวน 34 คน มีความรูความเขาใจอยางถูกตอง สามาถนำ

ขอมูลที่ไดรับไปเผยแพรใหแกสมาชิกที่ตนดูแลได จึงกำหนดใหผูประสานงานสหกรณจำนวนดังกลาวเขารับ

การอบรมในโครงการการเรียนใหรูสูความพรอม ซึ่งกำหนดจัดในวันเสารที่ 31 ตุลาคม 2563  ณ โรงแรม

ริชมอนด ถนนรัตนาธิเบศร ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดตามเอกสาร

แนบ)  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  รับทราบการจัดอบรมผูประสานงานสหกรณฯ (รายใหม) 
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เรื่องที่  4.2 การจัดโครงการ “เสริมสรางสุขภาพกายและใจ ประจำป 2563” 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เก่ียวกับการจัดโครงการ “เสริมสรางสุขภาพกายและใจ 

ประจำป 2563” มีรายละเอียด ดังนี ้

 
 

 

มติท่ีประชุม  รบัทราบการจัดโครงการ “เสริมสรางสุขภาพกายและใจ ประจำป 2563” 
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เรื่องที่  4.3 ผลการจัดลำดับสหกรณที่มีคาสูงสุดทางการเงิน ประจำป 2562 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง ผลการจัดลำดับสหกรณที่มีคาสูงสุดทางการเงิน 

ประจำป 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 กรมตรวจบัญชีสหกรณไดจัดทำสารสนเทศที่นารูทางการเงิน 10 อันดับสหกรณประจำป 

2562 เพื่อใชประโยชนในการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนทางการเงินที่เกิดข้ึนในขบวนการสหกรณไทย ซึ่ง สอ.กฟภ. 

ติด 1ใน 10 ของการจัดอันดับจำแนกตามปริมาณธุรกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

รายการ ลำดับที่ 

จำนวนสมาชิก 6 

ทุนดำเนินการ 4 

ทุนเรือนหุน 4 

ทุนของสหกรณ 4 

รายไดทั้งสิ้น 4 

กำไรสุทธิ 3 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการจัดลำดับสหกรณที่มีคาสูงสุดทางการเงนิ ประจำป 2562 
 

 

เรื่องที่  4.4 รายงานการจายเงินกู ราย นาย ต.   

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่องที่ 

4.14 และ ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่องที่ 4.14 พิจารณาอนุมัติการใหเงินกูสามัญทั่วไปใช

บุคคลค้ำประกันราย นาย ต. สมาชิกเลขที่............... เพื่อนำสวนตางเงินกูท่ีไดรับไปชำระหนี้ที่ถูกฟองรอง

ดำเนินคดี (คดีเช็ด) ที่ศาลจังหวัด.............. เปนจำนวนเงิน 380,000 บาท นั้น 
 

 นาย ต. ไดประสานงานกับสหกรณฯ วามีกำหนดนัดจายเงินที่ศาลจังหวัดธัญบุรี ในวันที่ 1 ตุลาคม 

2563 ฝายจัดการไดมอบหมายใหฝายนิติกรรมนำแคชเชียรเช็คไปมอบใหผูเสียหาย โดยผูพิพากษาออกนั่ง

พิจารณาคดี ผูเสียหายไดรับแคชเชียรเช็คดังกลาวแลว และศาลไดจัดทำรายงานกระบวนพิจารณาลงวันที่     

1 ตุลาคม 2563  
 

   จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบรายงานการจายเงินกูราย นาย ต. และใหผูกูดำเนินการคัดสำนวนสงให สอ.กฟภ. ดวย 
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เรื่องที่  4.5 สรุปความคืบหนาการจดัทำกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตสิหกรณ มาตรา 89/2 

 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง ความคืบหนาการจัดทำกฎกระทรวงตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 89/2  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  

 
 

          3.  รางกฏกระทรวง 1 ฉบับ อยูระหวางการพิจารณาของกรมสงเสริมสหกรณ 
 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

มติท่ีประชุม  รบัทราบสรุปความคืบหนาการจัดทำกฎกระทรวงตามพระราชบญัญัติสหกรณ มาตรา 89/2 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เรื่องที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 17/2563   
 

เลขานุการ ก ำ ห น ด วั น ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รด ำ เนิ น ก า ร  ชุ ด ที่  2 4   ค รั้ ง ที่  1 7 / 2 5 6 3  

ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.  ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระ

การประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 17/2563   

 

 

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 

                                                                                                        


