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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งท่ี 29/2563 (พิเศษ) วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 

ณ หองประชุมสหกรณ ชั้น 1 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

3. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

4. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ 

5. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

6. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

7. นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 
กรรมการที่เขารวมประชุม ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

2. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

3. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ  

4. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

5. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

6. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

7. นายสเฐยีรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

        1.  นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวปณาล ี อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 
 
เปดประชุมเวลา 13.00 น.       

 
         

ประธาน  นางชินเสณี  อุนจิตติ  ประธานกรรมการ ทำหนาที ่ประธานในการประชุม  ไดกลาวเปด

ประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
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ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่อง   ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 

ประธาน  ดวยมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปดสถานที่เปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ซึ่งประกาศ 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 โดยมีขอจำกัดในหลายเรื่อง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการจัดประชุมใหญวิสามัญ  

ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  จึงมีความจำเปนท่ีตองเชิญกรรมการทุกทานประชุมเปนการเรงดวน 

เพื่อพิจารณาวา สหกรณฯ ยังคงจะดำเนินการจัดประชุมใหญวิสามัญในวันดังกลาวตอไปหรือไม หรือหากตอง

เลื่อนการประชุมออกไป สหกรณฯ จะกำหนดประชุมใหญวิสามัญขึ้นอีกครั้งในวันใด และมีเรื่องแจงเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะติดตามกำหนดจัดประชุมในวันที่ 22 

เมษายน 2564  หากผลเปนประการใดจะแจงใหที่ประชุมทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  

 

 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่อง  เพื่อพจิารณา 
 

เรื่องที่  2.1 พิจารณาแนวทางการจัดประชุมใหญวิสามัญ คร้ังที่ 1 ประจำป 2564 
 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดทำหนังสือถึงเลขานุการ

คณะกรรมการศูนยอำนวยการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟภ. เพื่อขออนุญาตจัดประชุมใหญวิสามัญ 

ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 พรอมเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ในวันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 

2564  นั้น   

เลขานุการคณะกรรมการศูนยอำนวยการฯ  ไดจัดทำหนังสือขออนุญาตไปยังผูอำนวยการ

สำนักงานเขตจตุจักรแลวเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564  แตเนื่องจากสถานการณปจจุบันการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น มีผูติดเชื้อรายใหมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

และมีการกระจายไปหลายพื้นที ่คอนขางรวดเร็ว กอปรกับกรุงเทพหานครไดมีประกาศกรุงเทพมหานคร     

เรื่อง สั่งปดสถานที่เปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 24)  ขอ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ  ซึ่งศูนยอำนวยการ

ตอบโตภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟภ. ไดประสานดวยวาจากับผู อำนวยการสำนักงานเขตจตุจักรแลว                    

จึงไดแจงขอให สอ.กฟภ. เลื ่อนการจัดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที ่ 1 ประจำป 2564 ออกไปกอนจนกวา

สถานการณจะคลี่คลาย  
  

 จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา 
 

กรรมการ ตามที่เลขานุการไดรายงานใหทราบวา ศูนยอำนวยการตอบโตภาวะฉุกเฉิน  กฟภ. ไดประสาน

ดวยวาจากับผูอำนวยการสำนักงานเขตจตุจักรนั ้น จะสามารถนำมาเปนขอชี ้แจงใหแกสมาชิกไดหรือไม 

เนื่องจากยังไมการตอบเปนลายลักษณอักษร การดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดตองมีความชัดเจน นอกจากน้ี

การที่จะพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมหรือไมตองพิจารณาถึงกำหนดระยะเวลาวาคณะกรรมการสามารถ

ตัดสินใจภายในวันที่เทาไร เพื่อใหฝายจัดการและคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสามารถดำเนินการไดโดย

ไมติดขัด อำนาจการพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมเปนอำนาจของผูใดและควรเชิญคณะอนุกรรมการอำนวยการ

เลือกตั้งเขารวมประชุมดวยหรอืไม ทั้งนี้ หากเลื่อนการประชุมจะมีคาใชจายในสวนใดท่ีเพิ่มขึ้น 
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 หากเลื่อนการจัดประชุมออกไปจะทำใหเกิน 150 วัน ตามที ่ขอบังคับกำหนด จะสามารถ

ดำเนินการไดอยางไร และนายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นไวเชนใด   และเห็นควรใหแจงใหสำนักงาน

สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ทราบในการเลื่อนการประชุม หากสำนักงานสงเสริมสหกรณฯ ไมมี

ขอขัดของใดก็ถือไดวาการจัดประชุมใหญวิสามัญของสหกรณฯ เปนไปอยางถูกตอง 

 

ฝายจัดการ การพิจารณาเพื ่อจะจัดหรือเล ื่อนการประชุมใหญวิสามัญนั ้น หากกำหนดจัดในวันที ่ 7 

พฤษภาคม 2564 เชนเดิม จะไมมีผลกระทบตอการจัดแตอยางใด เนื่องจากทุกอยางไดจัดเตรียมไวเรียบรอย

แลว แตหากมีการเลื่อนโดยแจงในระยะเวลากระชั้นชิด การดำเนินการบางอยางที่ตองยกเลิกอาจมีคาใชจาย

เกิดขึ ้นแลว เชน การเชาเตนท  แตหากเลื ่อนการจัดออกไปสิ ่งหนึ ่งที่ตองคำนึงถึงคือเครื ่องลงคะแนน

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะตองมีการติดตอประสานการจองใหม ขณะนี้ไดประสานไปแลวสามารถจองเครื่องเพื่อใช

การไดในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
 

 อำนาจการพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมนั้น เปนอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อ

พิจารณาแลวจึงแจงใหคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเปนผูดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป สำหรับการ

เลื่อนการจัดประชุมจนเปนเหตุใหเกิน 150 วันตามที่ขอบังคับกำหนดนั้น ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ 

เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับการประชุมใหญสามัญประจำปของ

สหกรณ กำหนดใหกรรมการดำเนินการสามารถรักษาการในตำแหนงตอไปไดจนกวาสหกรณจะจัดใหมีการ

ประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณแทนตำแหนงที่วางลงตามวาระ 
 

  
มติที ่ประชุม   เห็นชอบใหเลื่อนการประชุมใหญวิสามัญ ครั ้งที ่ 1 ประจำป 2564 ออกไปกอนจนกวา

สถานการณจะคลี่คลาย  โดยใหประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบโดยเร็วและแจงใหคณะกรรมการอำนวยการ

เลือกตั้งทราบ  ทั้งนี้  ในเบื้องตนใหฝายจัดการประสานการจองเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกสสำหรับใชการ

ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2564  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  และวันที่ 6 สิงหาคม 2564  เพ่ือเตรียมความพรอมใน

การจัดการประชุม ซึ่งจะจัดประชุมวันใดนั้นจะกำหนดอีกครั้ง  โดยใหเปนไปตามสถานการณ 

 

ปดประชุมเวลา 15.00 น. 

 

        ลงชื่อ      ประธานในที่ประชุม 

            (นางชินเสณี   อุนจิตติ) 

                        ประธานกรรมการ  

 

 

        ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                      (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

               กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 

                                                                    


