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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งท่ี 33/2563 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 1 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี  อุนจิตติ   ประธานกรรมการ 

2. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

3. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ 

4. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

5. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

6. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

       7.  นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

8. นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

       1.   นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

       2.   รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

       3.   นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

       4.   นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ  

       5.   นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

       6.   นายสเฐียรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

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.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ - ไมมี -  

    

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 32/2563  

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 30/2563  

วันอังคารที่  27 เมษายน พ.ศ. 2564  นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ให

คณะกรรมการดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 32/2563  วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 

2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 

เรื่องที่  3.1       พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาย อ. 

           (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย นาย อ.  สมาชิกเลขที่............... ตำแหนง พนักงานชาง ..............กฟอ.............  

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,357,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย , กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศกึษา , เลี้ยงดูบิดา มารดา และสำรองเปนคาใชจายในชีวิตประจำวัน 

ดังน้ีคือ  

1) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี จำนวนเงิน     138,730.00  บาท  

2) บริษัท กิจฤดี เคดีพี  อินเตอรเทรดกรุป จำกัด   จำนวนเงิน       54,290.00  บาท  

3) กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา      จำนวนเงิน     202,878.16  บาท  

       รวม                    จำนวนเงิน     395,898.16  บาท 

และชำระหน้ีเงินกูสามัญทั่วไป  เปนเงิน 873,488.72 บาท ผอนชำระเดือนละ 11,490 บาท ปจจุบันมีเงินไดราย

เดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 4,545.04 บาทตอเดือน  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้  หาก

สมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระเงินกูสามัญท่ัวไป รายเดือน 

13,250 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  4,545.04 บาท 

เปนจำนวน 9,785.04 บาทตอเดือน และไมมีหนี้สถาบันการเงนิรายการอ่ืน  

          เน่ื องจากคำขอกู เงินสามัญทั่ วไปของ นาย อ . ไมอยู ในอำนาจการพิ จารณ าของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

เงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหน้ีดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย อ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,357,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.2 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นางสาว บ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย น.ส. บ. สมาชิกเลขท่ี..................ตำแหนงพนักงานบัญชี สังกัด กฟจ............. 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,795,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูระหวางชำระ

หนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และชำระหน้ีที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  ดังนี้   

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)          จำนวนเงิน   1,179,724.00  บาท   

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)        จำนวนเงิน       82,748.00  บาท  

(3) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด 2 บัญชี   จำนวนเงนิ       73,730.00  บาท   

(4) บ.เทสโก โลตัส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด            จำนวนเงิน       44,729.00  บาท   

(5) บ.กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด     จำนวนเงิน        62,410.00  บาท   

       รวม                    จำนวนเงิน    1,443,341.00  บาท 

และชำระหนี้ เงินกู ท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่ งประกอบดวยเงินกู ฉุกเฉิน และเงินกู พิ เศษ ATM  รวมเปนเงิน 

103,980.43  บาท ผอนชำระเดือนละ 4,500 บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจาย

ตาง ๆ แลว 5,085.09 บาทตอเดือน เนื่องจากมีภาระหนี้ชำระหน้ีที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  

และที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 17,520 

บาทตอเดือน  เปนระยะเวลา 144 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  5,085.09 บาท เปน

จำนวน 10,005.09  บาทตอเดือน  

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

เปนเงิน 135,149 บาท และ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 233,763 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

368,912 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 9,126.80 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปน

เงิน 10,005.09 บาท  ซ่ึงเพียงพอตอการชำระหนี้ 
 

เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ นางสาว บ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติ ให  นางสาว  บ .กู สามัญ ทั่ ว ไป เป นจำนวน เงิน  1 ,795 ,000 บาท ตาม ท่ี

คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจาย

เปนดราฟท ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.3 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาง ช. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาง ช. สมาชกิเลขที่.............ตำแหนง ผูชวยผูอำนวยการกอง  สังกัด กฟข. 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,900,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย  ดังนี้   

(1) ธ.ซิตี้แบงก (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี)    จำนวนเงิน       71,807.90  บาท   

(2) บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงนิ       99,226.00  บาท   

(3) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี          จำนวนเงิน      396,439.00  บาท   

(4) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)            จำนวนเงิน      132,470.00  บาท   

(5) ธ.ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)              จำนวนเงิน      352,827.00  บาท   

       รวม                   จำนวนเงนิ    1,052,769.90  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงิน 

846,762.63 บาท ผอนชำระเดือนละ 44,550 บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจาย

ตาง ๆ แลว 9,903.76 บาทตอเดือน เนื่องจากมีภาระหนี้ ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงนิกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 75,410 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 27 งวด  โดยจะมีเงินได

รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  9,903.76 บาท เปนจำนวน 10,026.38  บาทตอเดือน  

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธ.ออมสิน เปนเงนิ 444,586 บาท 

หักจากสลิปเงินเดือน ๆ ละ  15,000  บาท และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 191,215 บาท 

และ บริษัทเงินติดลอ เปนเงิน 39,048 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 230,263 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง     

เดือนละ 5,634 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,026.38 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการ

ชำระหนี้ 

เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาง ช. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำ

เงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ช. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,900,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี และสถาบันการเงินตามที่สมาชิก

รองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ            
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เรื่องที่  3.4 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ส. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย นาย ส. สมาชิกเลขที่.............. ตำแหนงพนักงานชาง สังกัด............ขอกูสามัญ

ทั่วไป จำนวน 1,640,000 บาท   มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระดอกเบ้ียที่พักชำระหนี้ (ที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย)  , ชำระหนี้เงนิกูนอกระบบ และสำรองเปนคาใชจายประจำวัน ดังนี้คอื ธนาคาร

อาคารสงเคราะหจำนวนเงิน 66,185.91  บาท (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย)   (เฉพาะสวนของดอกเบ้ีย) 

และชำระหน้ีเงินกูที่มีกับสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เงินกูพิเศษ ATM  เงินกูสามัญเพ่ือซื้อทรัพยสิน 

และเงินกูสามัญท่ัวไป  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  1,104,472.95 บาท    ผอนชำระเดือนละ 18,260 บาท  ปจจุบันมี

เงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 7,768.49 บาทตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย    จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือ

ชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระ เงินกูสามัญท่ัวไป รายเดือน 16,010 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  โดยจะมีเงินไดราย

เดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  7,768.49 บาท เปนจำนวน 10,018.49 บาทตอเดือน  แตจากการตรวจสอบ

เบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธ.อาคารสงเคราะห  เปนเงิน 670,696.95 บาท  โดยตองทำ

สัญญาใหม และผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 4,600 บาท ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 

10,018.49 บาท ตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  
 

เนื่องจากคำขอกูเงนิสามัญทั่วไปของ นาย ส.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู  

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำ

เงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ส. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,640,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.5 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาย ท. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้สำนักงานบังคับคดี) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ท. สมาชิกเลขท่ี..............ตำแหนง พนักงานชาง สังกัด กฟจ............ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้กรมบังคับคดี,หนี้ที่อยู

ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ,ตอเติมที่อยูอาศัย และสำรองเปนคาใชจายในชีวิตประจำวัน  ดังน้ีคือ  

1) ธ.ออมสิน      จำนวนเงิน      457,066.76  บาท  

2) ธ.ออมสิน (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน)  จำนวนเงิน      226,942.53  บาท  

       รวม                  จำนวนเงนิ      684,009.29  บาท 

และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM  เงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต และเงินกู

สามัญอเนกประสงค  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,321,683.99 บาท ผอนชำระเดือนละ 28,120 บาท ปจจุบันมีเงินได

รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 7,701.10 บาทตอเดือน เนื่องจากมีภาระหน้ีกรมบังคับ

คดี , หนี้ท่ีอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้

ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ 

เงินกูสามัญทั่วไป รายเดือน 32,860 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 96 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิ

จากเดิม  7,701.10 บาท เปนจำนวน 22,661.10 บาทตอเดอืน และไมมีหนี้สถาบันการเงินรายการอ่ืน 

  เน่ืองจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ท. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

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

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.6 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาง ภ. 

  (เกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาง ภ. สมาชิกเลขท่ี...........ตำแหนง พนักงานบัญช ีสังกัด กฟจ..............ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 2,740,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหน้ีที่อยูระหวางชำระ

สินเชื่อปดบัญชี , หนี้คางชำระเกิน 90 วัน , หนี้ ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย และนำเงินสวนตางไป

หมุนเวียนธุรกิจ  ดังนี้   

(1) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)           จำนวนเงิน       18,525.00  บาท   

(2) บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)          จำนวนเงิน       49,551.00  บาท   

(3) บ.เทสโก โลตัส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด         จำนวนเงิน       70,922.00  บาท   

(4) ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน)            จำนวนเงนิ       48,227.00  บาท   

(5) ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี           จำนวนเงิน      130,256.00  บาท   

       รวม                  จำนวนเงนิ      317,481.00  บาท 

และชำระหน้ีเงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญท่ัวไป  

รวมเปนเงนิท้ังสิ้น   2,265,756.25 บาท  ผอนชำระเดือนละ 44,360 บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 9,616.95 บาทตอเดือน เนื่องจากมีภาระหน้ีที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปด

บัญชี , หนี้คางชำระเกิน 90 วัน , หนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ

ทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระรายเดือน 43,910 บาทตอเดือน  เปนระยะเวลา 75 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม  9,616.95 บาท เปนจำนวน 10,066.95 บาทตอเดือน  
 

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธ.ออมสิน เปนเงนิ 263,525 บาท 

หักจากสลิปเงินเดือน ๆ ละ  6,700  บาท และ บ.อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) เปนเงนิ 205,474 บาท , ธ.กรงุไทย 

จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 81,149 บาท , ธ.ธนชาต เปนเงิน 141,904 บาท และ ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

เปนเงิน 89,943 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 518,470 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 18,139 บาท    

ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,066.95 บาท และมีรายไดเสริมจากการใหบริการเชา

รถยนต เดือนละ 10,000 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้ 

  เน่ืองจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาง ภ.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ภ.  กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,740,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.7 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาย ฐ.   (เกิน 2.5 ลาน

บาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ฐ. สมาชิกเลขที่............ตำแหนง  พนักงานชาง สังกัด กฟจ......... ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้

ตามคำพิพากษาตามยอม , สำนักงานบังคับคดี , สำรองเปนคาใชจายการศึกษาบุตร และสำรองเปนคาใชจายใน

ชีวิตประจำวัน  ดังนี้คอื  

1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงนิ     688,438.44  บาท  

2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   2 บัญชี  จำนวนเงิน     366,302.25  บาท  

3) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดรอยเอ็ด  จำนวนเงิน     156,698.63  บาท  

       รวม                 จำนวนเงนิ  1,211,439.32  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูฉุกเฉินชำระคาเบี้ยประกัน และเงินกู

สามัญทั่วไป  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,097,440.02 บาท ผอนชำระเดือนละ 13,220 บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดือน

คงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 7,418.39 บาทตอเดือน เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูระหวางชำระหนี้

ตามคำพิพากษาตามยอม , สำนักงานบังคับคดี , สำรองเปนคาใชจายการศึกษาบุตร และสำรองเปนคาใชจายใน

ชีวิตประจำวัน   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับ

การอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ เงินกูสามัญทั่วไป รายเดือน 29,280 

บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  7,418.39 บาท เปน

จำนวน 11,111.89 บาทตอเดือน และไมมีหนี้สถาบันการเงินรายการอ่ืน  

  เน่ืองจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ฐ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ฐ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดรอยเอ็ด และสถาบันการเงินตามที่

สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.8 สมาชิกขอเปลี่ยนการจายดราฟท ราย นางสาว ส. 
 

เลขานุการ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 30/2563  เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564   

เรื่องที่ 4.7 ราย น.ส. ส. ขอกูเงินสามัญท่ัวไป จำนวนเงิน 1,488,000 บาท เพ่ือปดชำระหนี้ธนาคารกรุงเทพ 

จำกัด (มหาชน) ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย แตถึงกำหนดชำระหนี้กอนสมาชิกไดรับดราฟทของสหกรณ

ฯ  สมาชิกจึงไดนำเงินสดไปชำระหนี้ของธนาคารกรุงเทพฯ กอนแลว  ฝายจัดการ  จึงขออนุมัติเปลี่ยนดราฟท  

จำนวนเงนิ 30,027 บาท เปนของ น.ส. ส.  แทนดราฟทฉบับเดิม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติใหเปลี่ยนการจายดราฟทจากเดิมจาย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเปน

จายใหแก นางสาว ส. (ผูกู ) และมอบอำนาจใหผูจัดการเปนผูมีอำนาจในการอนุมัติ เปลี่ยนแปลงการ

จายดราฟท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกลาวเปนการมอบอำนาจเฉพาะบุคคลไมสามารถมอบอำนาจชวงตอใหแก

ผูใดได 

 

 

เรื่องที่  3.9 สมาชิกขอยกเลิกมติการจายดราฟท การกูเงินสามัญทั่วไป ราย นาง ว. 
 

เลขานุการ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี 32/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564   เรื่องท่ี 

4.3  ราย นาง ว.  ขอกูเงินสามัญท่ัวไป จำนวนเงิน 1,698,000 บาท เพ่ือปดชำระหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห 

ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย แตถึงกำหนดชำระหนี้กอนไดรับดราฟทของสหกรณฯ  สมาชิกจึงไดนำเงิน

ไปชำระหนี้ของธนาคารอาคารสงเคราะห กอนแลว ฝายจัดการ จึงขออนุมัติยกเลิกมติการออกดราฟทชำระหน้ี

ธนาคารอาคารสงเคราะห จำนวนเงิน 485,728.31 บาท โดยจายเงินกูสวนท่ีเหลือให  นาง ว. 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติยกเลิกการจายดราฟทจากเดิมอนุมัติใหจายธนาคารอาคารสงเคราะห มติเปลี่ยนเปน

จายใหแก นางสาว ว. (ผูกู) 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่  4.1 รายงานการขอรับทุนสวัสดิการ กรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) 
 

เลขานุการ รายงานการขอรับทุนสวัสดิการ กรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยทุนสวัสดิการสมาชิกเพ่ือชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) พ.ศ.2564 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ใหแกสมาชิกเมื่อเสียชีวิตจากการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการชวยเหลือ จำนวน 100,000 บาท โดยผูรับโอนประโยชน

ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการตามแบบฟอรมพรอมแนบเอกสารหลักฐานผลการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลวา

เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และสำเนาใบมรณบัตร โดยใหผูจัดการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานและเสนอประธานกรรมการ สอ.กฟภ. พิจารณาอนุมัติ นั้น 

           ฝายจัดการขอรายงานการขอรับทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส      

โคโรนา (Covid-19) ในเดือนพฤษภาคม 2564 มีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

จำนวน 1 ราย คือ นาย ว. สมาชิกเลขที่.............  อายุ 62 ป เกษียณอายุ 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการขอรับทุนสวัสดิการ กรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

(Covid-19) 

 

เรื่องที่  4.2 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส      

โคโรนา (Covid-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 

2) 
 

เลขานุการ นำเสนอ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       

โคโรนา (Covid-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ พ.ศ. 2564 (ฉบับท่ี 2) โดยมีรายละเอียด  

ดังน้ี 

           นายทะเบียนสหกรณไดออกประกาศเพ่ือใหสหกรณปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการลด

ความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศนายทะเบียนสหกรณฉบับดังกลาวมี

ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ขอ 1  สหกรณที่จัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำปเกินกวา 150 วันนับแตวันสิ้นปทาง

บัญชีของสหกรณ 
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(1) ใหกรรมการดำเนินการสหกรณที่ครบวาระการดำรงตำแหนง และขอบังคับกำหนดให 

รักษาการในตำแหนงตอไปไดไมเกิน 150 วันนับแตวันสิ้นปบัญชีของสหกรณนั้น กำหนดใหกรรมการ

ดำเนินการสหกรณดังกลาวสามารถรักษาการในตำแหนงตอไปไดจนกวาสหกรณจะจัดใหมีการประชมุใหญเพื่อ

เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณแทนตำแหนงที่วางลงตามวาระ 

(2) ใหสหกรณถือใชวงเงนิการกูยืมหรือค้ำประกันประจำปของสหกรณในปกอนไปพลาง 

จนกวาสหกรณจะจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกำหนดวงเงินการกูยืมฯ และไดรับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ โดยใหยกเวนการปฏิบัติตามขอ 10 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกันประจำปของสหกรณ พ.ศ. 

2561 ไปพลางกอน 

(3) ใหสหกรณถือปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปซ่ึงไดรบัอนุมัติจากที่ 

ประชุมใหญในปกอนไปพลาง จนกวาสหกรณจะจัดใหมีการประชุมใหญ เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนงานและ

งบประมาณรายจายประจำปของสหกรณตามที่ขอบังคับกำหนดไว 

(4) ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดมิที่ตองพนจากตำแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

จนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหมตามที่ขอบังคับกำหนดไว 

  ขอ 2  กรณีสหกรณใดจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป หรือการประชุมใหญวิสามัญ

ในระหวางน้ี จะตองดำเนินการตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการตามพื้นที่สถานการณ มาตรการปองกัน

โรคที่ทางราชการกำหนดอยางเครงครัด 

  ขอ 3  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค สหกรณ

อาจจัดประชุมใหญสามัญประจำปผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได ซึ่งอยางนอยตองมีระเบียบวาระการประชุมตามที่

ขอบังคับกำหนด และถือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชกำหนดวดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

2563 และมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายที่เก่ียวของโดยอนุโลม 

รวมทั้งใหดำเนินการเปนไปตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการตามพื้นที่สถานการณ มาตรการปองกันโรคที่

ทางราชการกำหนดอยางเครงครัด 

  ขอ 4  การอนุมัติงบการเงินประจำปและการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปจะตองเปนไปตามมติ

ของท่ีประชุมใหญ ดังนั้น จะดำเนินการไดเมื่อสหกรณจัดใหมีการประชุมใหญเทานั้น 

  ขอ 5  กรณีสหกรณใดตองจัดประชุมใหญสามัญประจำปเกินกวา 150 วันนับแตวันสิ้นปทาง

บัญชีของสหกรณ เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามมาตรการของภาครัฐในการปองกันโรคโดยเฉพาะ จะไมถือวา

เปนขอบกพรองในการดำเนินกิจการของสหกรณ  
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       

โคโรนา (Covid-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ พ.ศ. 2564 (ฉบับท่ี 2) 
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เรื่องที่  4.3 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากของสหกรณ 
 

เลขานุการ นำเสนอ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากของ 

สหกรณโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  นายทะเบียนสหกรณไดออกประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากของสหกรณ เพ่ือ

เปนการปฏิบัติตามแนวทางการปฎิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยน ประกาศนายทะเบียนสหกรณฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

  ขอ 1 ใหสหกรณและชุมนุมสหกรณทุกประเภทกำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากสำหรับ

ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินทุกประเภทไดไมเกินรอยละ 4 ตอป และใหถือวาระเบียบดังกลาวไดรับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว 

          เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากแตละคราว ใหแจงสำนักงานสงเสริม

สหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 2 โดยอาจดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกสก็ได 

  ขอ 2 กรณีนายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบระเบียบวาดวยการรับฝากเงินทุก

ประเภทของสหกรณไวแลว หากกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไวในระเบียบที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ 

ใหยกเลิกและใชประกาศฉบับนี้แทน เวนแตกรณีการรับฝากเงินประเภทประจำท่ีไดกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน

รับฝากไวเปนการแนนอนแลว ใหสามารถจายอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่กำหนดไวไดจนครบระยะเวลา

การฝาก สำหรับการฝากเงินที่ไดเปดบัญชีเงินฝากไวกอนวันที่ออกประกาศนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของ 

สหกรณ 
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เรื่องที่  4.4 ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. เดือนพฤษภาคม 2564 
 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการ

วิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน พฤษภาคม 2564 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญ

ดังน้ี 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,260    คน     สมทบ      1,801   คน 

สินทรัพยรวม                                         

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (พ.ค.64) 

กำไรสะสม (ม.ค.-พ.ค.2564)  
          

52,990.908   

171.279 

1,950.000 

29,059.494 

21,531.455 

25,244.557 

3,083.000 

21,832.059 

2,019.608 

190.961 

76.800 

114.161 

674.917 

 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

          ทั้งนี้ กำไรสะสมไมรวมผลตอบแทนจากการลงทุนใน บลจ. ถึงเดือนพฤษภาคมต่ำกวาประมาณการ 

                 กำไร 12.410 ลานบาท 

                 ผลตอบแทนจากการลงทุนใน บลจ. สะสม  90.000 ลานบาท      
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                   

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. งวดเดือนพฤษภาคม 

2564 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เรื่องที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำเดือนมิถุนายน 2564   

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  24  ประจำเดือนมิถุนายน 2564           

ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสหกรณ ชั้น 1 อาคาร 3  ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ 

จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำเดือนมิถุนายน 2564   

 

 

 

ปดประชุมเวลา 15.15 น. 

 

          ลงชื่อ     ประธานในที่ประชุม 

            (นางชินเสณี  อุนจิตติ) 

                       ประธานกรรมการ 

 

 

        ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                      (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

               กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 

                                                                                                        


