
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ 
 ชุดที่  56  คร้ังที่  1/2564  วนัจนัทร์ที่  23  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2563 
 ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี  จ ากดั 

                                              ********************************************** 

ระเบียบวาระท่ี  1   เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2   เร่ืองเพื่อทราบ 
        2.1 เร่ืองเปล่ียนแปลงลายมือค ้าประกนัเงินกูแ้ละผูมี้อ  านาจลงนามแทนสหกรณ์ 
        2.2 เร่ืองรับทราบมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 
        2.3 เร่ืองรับทราบจ านวนสมาชิกเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
        2.4 เร่ืองรับทราบรายช่ือสมาชิกเสียชีวิตท่ียงัไม่ไดจ่้ายเงินสวสัดิการ 
        2.5 เร่ืองรับทราบสถานะทางการเงินของสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี  3   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
                   3.1 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
                   3.2 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู ้      
                   3.3 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์
                                3.4 เร่ืองแต่งตั้งผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์และสัง่จ่ายเงินธนาคาร 
       3.5 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
        3.6 เร่ืองมอบหมายคณะกรรมการรับผดิชอบเวรประจ าวนั 
        3.7 เร่ืองมอบหมายรับผดิชอบร่วมงานศพสมาชิก 
        3.8 เร่ืองแต่งตั้งท่ีปรึกษา 
        3.9 เร่ืองการต่อกรมธรรมป์ระกนัชีวิตกลุ่มสมาชิก 
                     3.10 เร่ืองอบรม สมัมนา 
         3.11 เร่ืองการนดัประชุมประจ าเดือน 
         3.12 เร่ืองปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
         3.13 เร่ืองแต่งตั้งกรรมการใหข่้าวสารแก่สมาชิก 
         3.14  เร่ืองขออนุมติักูเ้งินจาก  ชสอ. ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 5  
          3.15 เร่ืองแกไ้ขระเบียบว่าดว้ยทุนสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกูออกจากราชการ พ.ศ.2562 

       
 ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองอ่ืนๆ ตามแต่จะมีผูเ้สนอ 
 
 
 
 
 



 
 
           รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

 ชุดท่ี 56 คร้ังท่ี   1/2564   
                                            วนัจนัทร์ท่ี   24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564   เวลา  13.00 น. 

 ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 

                                     *********************************************************  

กรรมการมาประชุม  11  คน  ไดแ้ก่ 
1. ร.ต.อ.สุวิทย ์  มากดว้ง  ประธานกรรมการ  
2. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู  รองประธาน   
3. ด.ต.จิรศกัด์ิ  เรืองเวช  รองประธาน 
4. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง  เหรัญญิก 
5. ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง เลขานุการ  
6. พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ กรรมการ  
7. ด.ต.กฤษฎา  เตวิชชะนนท ์ กรรมการ  

 8. ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้  กรรมการ 
9. ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร กรรมการ 

 10. ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  กรรมการ  
11. ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม กรรมการ  
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  2   คน  ไดแ้ก่ 
  1.นายประทกัษ ์  เพชรวารินทร์ ผูจ้ดัการ 
  2.นางวรรณดี                   ทองสง่า              หวัหนา้ธุรการ 
    
 
เร่ิมประชุมเวลา   13.00  น.  

                คณะกรรมการด าเนินการ  จ  านวน   11  คน   มาประชุมจ านวน  11  คน   ครบองคป์ระชุม 
ร.ต.อ.สุวทิย์  มากด้วง   ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ   ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมตาม 
ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ระเบียบวาระที่   1   เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 ประธานฯ            ขอแสดงความยนิดี กบัคณะกรรมการท่ีไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาใหม่  และมีเร่ืองอะไรท่ีไดใ้ห ้

นโยบายไวก้บัสมาชิก ก็ใหน้ ามาหาหรือเพื่อไดป้รับปรุงและแกไ้ขต่อไป 

                                            จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
ที่ประชุม             รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเพือ่ทราบ  
เลขานุการ ฯ 2.1 เร่ืองเปลีย่นแปลงลายมอืค า้ประกนัเงนิกู้และผู้มอี านาจลงนามแทนสหกรณ์ 

  เน่ืองจากไดเ้ปล่ียนแปลงคณะกรรมการเป็นชุดท่ี 56 ประจ าปีบญัชี 2564  จึงจ  าเป็นตอ้ง 
   เปล่ียนแปลงผูม้ีอ  านาจลงนาม  เบิก –จ่ายเงิน  ธนาคารทุกธนาคาร และเปล่ียนแปลงลายมือช่ือ 
   ผูค้  ้าประกนัสญัญาเงินกูส้ถาบนัการต่างๆ  จึงขอแจง้คณะกรรมการเพื่อทราบและตอ้งลงลายมือช่ือ 
   ค ้าประกนัในสญัญาเงินกูต่้างๆ  หลงัจากเมื่อฝ่ายจดัการไดจ้ดัท าเอกสารเรียบร้อย   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
           มตทิี่ประชุม      รับทราบ 

เลขานุการ ฯ 2.2 เร่ืองรับทราบมตทิีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 

 สมาชิกเขา้ร่วมประชุมใหญ่ ทั้งหมด  3,391  คน 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

  มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
มติท่ีประชุม         มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  และผูต้รวจสอบกิจการ   

 3.1  เร่ืองเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 56 ประจ าปี 2564 

 ผู้สมคัรประธานกรรมการ 
 

หมายเลข  1  ด.ต.กษิด์ิเดช  วิชยัดิษฐ ์ ได ้ 1,450 คะแนน ล าดบัท่ี 2 
หมายเลข  2  ร.ต.อ.สุวิทย ์  มากดว้ง ได ้ 1,830 คะแนน ล าดบัท่ี 1 

 

- ตามผลคะแนนการเลือกตั้ง ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1  เป็นประธานกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 56  
โดยอยูใ่นวาระ  2  ปี 
 
 
 
 



 

ผู้สมคัรกรรมการด าเนินการ 
 

หมายเลข  1  ด.ต.วีระศกัด์ิ  เชาวเลิศ ได ้ 561 คะแนน ล าดบัท่ี 12 
หมายเลข  2  ด.ต.จิรศกัด์ิ  เรืองเวช  ได ้ 1,707 คะแนน ล าดบัท่ี 1 
หมายเลข  3  ด.ต.ทนงศกัด์ิ  ธราพร ได ้ 1,168 คะแนน ล าดบัท่ี 6 
หมายเลข  4  พ.ต.อ.ธีรพนธ ์ หนูทอง ได ้ 930 คะแนน ล าดบัท่ี 8 
หมายเลข  5  ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร ได ้ 1,691 คะแนน ล าดบัท่ี 2 
หมายเลข  6  ร.ต.อ.ปวตัน์พงศ ์ พวงเพชร  ได ้ 666 คะแนน ล าดบัท่ี 10 
หมายเลข  7  ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  ได ้ 1,343 คะแนน ล าดบัท่ี 4 
 หมายเลข  8  ร.ต.ต.สุเทพ  ภกัดี ได ้ 661 คะแนน ล าดบัท่ี 11 
หมายเลข  9  พ.ต.ท.หญิง เนตรทราย  วงศพ์รต ได ้ 1,076 คะแนน ล าดบัท่ี 7 
หมายเลข  10  ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม ได ้ 1,300 คะแนน ล าดบัท่ี 5 
หมายเลข  11  พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ ได ้ 1,548 คะแนน ล าดบัท่ี 3 
หมายเลข  12  ร.ต.อ.สุวิทย ์ ชณาชล ได ้ 678 คะแนน ล าดบัท่ี 9 

 

-    ตามผลคะแนนการเลือกตั้ง ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี 1-5  เป็นคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 56 
   โดยอยูใ่นวาระ  2  ปี   

มตทิี่ประชุม        และคณะกรรมการท่ีอยูใ่นวาระ และคณะกรรมการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ ไดด้  าเนินการเลือกตั้ง 
ในระหว่างกนัเองข้ึนด ารงต าแหน่งต่างๆ เป็นคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 56  ประจ าปี  2564  ประกอบดว้ย 
  

1.ร.ต.อ.สุวิทย ์            มากดว้ง ประธานกรรมการ 
2.ร.ต.ต.วรานนท ์        รักษห์นู  รองประธานกรรมการ 
3.ด.ต.จิรศกัด์ิ               เรืองเวช รองประธานกรรมการ  
4.ร.ต.อ.หญิงลภสั        บุญเรือง กรรมการ/เหรัญญิก 
5.ด.ต.วรศกัด์ิ               ร่มโพธ์ิทอง กรรมการ/เลขานุการ 
6.ด.ต.กฤษฎา               เตวิชชะนนท ์ กรรมการ 
7.ด.ต.อรุณ                   เกิดแกว้ กรรมการ 
8.ด.ต.ธเนศ                  พงศจ์นัทร์เสถียร กรรมการ 
9.พ.ต.ท.ธงชยั              ทองใหญ่ กรรมการ 
10.ด.ต.สุริยะ                ดว้งคง กรรมการ 
11. ด.ต.วีระโชติ          อ่อนเอ่ียม กรรมการ 

 
 
 
 
 



 
 
   3.2  เร่ืองเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 
ผลการเลือกตั้ง 

 
   
 
 
มตทิี่ประชุม      ตามผลคะแนนการเลือกตั้ง ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี 1-2 เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2564  
                          โดยอยูใ่นวาระ  1  ปี  และให ้ล  าดบัท่ี 3 ร.ต.อ.วชัรินทร์  เขียวคง  เป็นส ารอง  

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อทราบ 
   4.1  เร่ืองรับทราบรายงานแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2563 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บทราบรายงานแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2563 

    4.2  เร่ืองรับทราบรายงานของผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2563 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บทราบรายงานของผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
              5.1  เร่ืองพิจารณาอนุมติังบการเงิน ประจ าปี 2563 
มติท่ีประชุม    มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงิน ประจ าปี 2563 

           5.2  เร่ืองพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 
มตทิี่ประชุม     มีมติเสียงขา้งมากใหต้ดัขอ้ 5.1 โบนสักรรมการ จาก 550,000 บาท คงเหลือ 450,000.-บาท  และมี
มติเสียงขา้งมากใหต้ดัขอ้ 5.2 โบนสัเจา้หนา้ท่ี 30 %  จาก 1,075,025.-บาท  คงเหลือ 752,517.50 บาท  โดยเงินส่วนท่ี
ตดัใหน้ าเขา้เป็นทุนส ารอง ส่วนการจดัสรรก าไรในขอ้อ่ืนๆอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

           5.3  เร่ืองพิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2563 
มติท่ีประชุม    มีมติเสียงขา้งมาก โครงการท่ี 1 ตดังบประมาณคงเหลอื 150,000.-บาท / โครงการท่ี 2  ตดังบประมาณ 
          คงเหลือ 30,000.-บาท / โครงการท่ี 7 ตดัทั้งจ  านวน / โครงการท่ี 18  ตดังบประมาณคงเหลือ 800,000.-บาท 
               และโครงการอ่ืนๆอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
งบประมาณรายจ่าย  
มติท่ีประชุม     มีมติเสียงขา้งมาก  ขอ้ 1.1 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี คงเหลือ 12 อตัรา / ขอ้ 2.7 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาคงเหลอื 1 ท่าน 
            ขอ้ 2.11 ใหต้ดัเบ้ียประชุมกรรมการประเมินฯ ทั้งจ  านวน /ขอ้ 2.20 ค่าเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี คนละ 4,000.-บาท 
            ขอ้ 5.13 เงินสมทบเขา้กองทุนสวสัดิการหา้มน าไปถัว่เฉลี่ยจ่ายกบัหมวดอื่น และหมวดอื่นๆอนุมติัตามท่ี 
            คณะกรรมการเสนอ 
 
 
 

หมายเลข  1  พ.ต.ท.หญิงจินตนา  สิทธิฤทธ์ิ    ได ้ 1,608 คะแนน   ล าดบัท่ี 2 
หมายเลข  2  ร.ต.อ.นฤคม  คุ่ยยกสุย ได ้ 1,612 คะแนน   ล าดบัท่ี 1 
หมายเลข  3  ร.ต.อ.วชัรินทร์  เขียวคง ได ้ 1,323 คะแนน ล าดบัท่ี 3 



 
   5.4  เร่ืองพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั 
มติท่ีประชุม      มีมติเสียงขา้งมากอนุมติัใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 5  และมีมติเสียงขา้งมากไม่อนุมติัใหแ้กไ้ขขอ้ 62 
    

   5.5  พิจารณาปรับปรุงบญัชีเงินรอตรวจสอบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
มติท่ีประชุม       ใหเ้จา้หนา้ท่ีท าหนงัสือถึงสมาชิกท่ีอยูต่่างจงัหวดั ตามจงัหวดัท่ีมีรายการโอนเงินเขา้มาทุกราย 
   และใหติ้ดประกาศท่ีสหกรณ์ฯ 1 เดือน หากไม่มีผูแ้สดงตน ใหต้ดัเป็นทุนส ารอง 
 

  5.6  เร่ืองพิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้าประกนั ประจ าปี 2564 
มติท่ีประชุม       มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หใ้ชว้งเงินกูย้ืมหรือค ้าประกนั ประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 4,900,000.000.-บาท 
 

   5.7  เร่ืองพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ประจ าปี 2564 
มติท่ีประชุม       มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้ง ส านกังานตรวจสอบบญัชี อาจารยพ์รศรี ละงู เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
               และให ้บริษทั พี.พี.เอฟ.ออดิทต้ิง จ ากดั  เป็นส ารอง 
 

  5.8  เร่ืองพิจารณาเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีผูกู้ถ้กูออกจากราชการ 
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉนัท ์ใหส้มาชิกผูท่ี้กูเ้งินสามญัทุกประเภทตอ้งจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเงินกูส้ามญัโดยให ้
                           ค  านวณจากยอดเงินกู ้100,000.-บาท  ใหจ่้ายเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อน าเขา้กองทุนฯ 100.-บาท 
   ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

   5.9  เร่ืองพิจารณาอนุมติัแผนกลยทุธ ์ฉบบัท่ี 6 ระหว่างปี 2564-2566  
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแผนกลยทุธ ์ฉบบัท่ี 6 ระหว่างปี 2564-2566 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 

   5.10 เร่ืองการจ่ายเงินเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่สมาชิกผูท่ี้ไปปฎิบติัหนา้ท่ีชุด ควบคุมฝงูชน 
มติท่ีประชุม       มีมติเสียงขา้งมากไม่อนุมติั  

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอ่ืน ๆ ตามแต่มีผูเ้สนอ    
                 - ไม่มี - 

 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
           มตทิี่ประชุม      รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระที ่     2.3 เร่ืองรับทราบจ านวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 
 

หน่วย สงักดั จ านวนคน มาลงทะเบียน 

1 บ านาญ 170 154 

2 บ านาญ 185 157 

3 บ านาญ 186 161 

4 บ านาญ 160 140 

5 
กก.สส.ภ.จว.สฏ 94 90 

วิภาวดี 50 49 

สอ. 8 8 

6 
พุนพิน 129 126 

เขานิพนัธ ์ 31 30 

7 
คีรีรัฐนิคม 72 68 

ต ารวจน ้ า 90 78 

8 
บา้นนาเดิม 58 54 

เคียนซา 63 61 

บา้นตาขุน 48 44 

9 
บา้นนาสาร 73 71 

พระแสง 72 69 

10 
บางมะเด่ือ 43 40 

ชยับุรี 45 44 

เวียงสระ 66 61 

11 
ไชยา 76 73 

โมถ่าย 33 33 

ท่าฉาง 53 51 

12 
เสวียด 48 47 

ท่าชนะ 72 68 

ตม.สฎ. 46 40 

13 บก.สส.ภ.8 181 86 

14 
บก.อก.ภ.8  /ลกูจา้ง 49 41 

ท่าชี 43 41 

พนม 58 55 

 
  

 



หน่วย สงักดั จ านวนคน มาลงทะเบียน 

15 ศฝร.ภ.8 139 136 

16 
ขุนทะเล 53 51 

บางสวรรค ์ 27 26 

ศพฐ 8 72 65 

17 
กาญจนดิษฐ ์ 113 109 

ภจว.สฎ. 38 32 

18 
ดอนสกั 55 55 

เกาะพะงนั 57 42 

เกาะเต่า 38 17 

19 
เกาะสมุย 84 60 

บ่อผดุ 123 90 

20 เมือง 130 122 

21 เมือง 125 124 

22 สมาชิกต่างจงัหวดั 328 200 

23 สมาชิกต่างจงัหวดั 338 222 

                      รวม 4,643 3,391 
 
ระเบียบวาระที ่     2.4  เร่ืองรับทราบรายช่ือสมาชิกเสียชีวติที่ยงัไม่ได้จ่ายเงินกองทุนสวสัดกิารฯ 

 
ล าดบั ทะเบียน ช่ือ-สกุล วนัท่ีเสียชีวิต กองทุนรอจ่าย หุน้ หน้ีท่ีคา้ง ประกนั คงเหลือ 

1 02830 พ.ต.อ.สุริศกัดิ์   วิชยัดิษฐ 22/03/2563 1,500,000     - จ่ายแลว้ 1,500,000.00 

2 07567 ร.ต.อ.สมพร  เฉิดฉ้ิม 02/07/2563 1,300,000    17,940.00 จ่ายแลว้ 1,282,060.00 

3 06977 ร.ต.ต.สอย  สุนทรสูงเนิน 25/07/2563 1,400,000    317,161.00 จ่ายแลว้ 1,082,839.00 

4 06646 ด.ต.เอกชยั  มากมูล**** 10/08/2563 1,400,000    1,368,171 จ่ายแลว้ 31,829 

5 09947 ด.ต.อนุชา  เขียวอยู ่ 29/08/2563 1,000,000 
 

1,086,757.26 จ่ายแลว้ -86,757.26 

5 02496 ร.ต.ท.นิวฒัน ์ โพธ์ิทยั 28/08/2563 1,500,000  
 

- จ่ายแลว้ 1,500,000 

6 11008 ส.ต.ท.ปิยะพล วิโรจน ์ 09/09/2563 100,000    35,629 ไม่มีประกนั 64,371 

7 06641 ด.ต.เสรี  ทองเดิม 23/09/2563 1,400,000    1,010,413 
จ่าย 2 กรม 

ปฎิเสธ 1 กรม 389,587 

8 05240 ร.ต.ต.รักพงษ ์ ทิศพ่วน   02/11/2563 1,500,000 560,800 3,046,360.- 1,500,000 514,450.- 

    รวม   8  ราย   11,100,000.00         

   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม      รับทราบ การจ่ายเงินกองทุนแก่ทายาทใหจ่้ายตามหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บผลประโยชน์ท่ีท าไวก้บัสหกรณ์ 
 



 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเพือ่พจิารณา                                                                               
           เลขานุการฯ     3.1 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 

     เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  พ.ศ. 2554   ขอ้  73 
 คณะกรรมการอ านวยการ  ใหป้ระธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  และเลขานุการ 
                        ของคณะกรรมการด าเนินการ  เป็นกรรมการอ านวยการ    และใหค้ณะกรรมการด าเนินการตั้ง 
                        กรรมการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร  แต่เมื่อมารวมกบักรรมการโดยต าแหน่งแลว้   
                        ตอ้งมีจ  านวนไม่เกิน 6  คน 
                                                  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

           มตทิี่ประชุม       แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ จ  านวน 6 คน โดยใหม้ีอ  านาจหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  
    ขอ้  73  ประกอบดว้ย 

  1. ร.ต.อ.สุวิทย ์  มากดว้ง  ประธานกรรมการ   
   2. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู  รองประธานกรรมการ 
                            3. ด.ต.จิรศกัด์ิ  เรืองเวช  รองประธานกรรมการ 
   4. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง  เหรัญญิก 
   5. ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง เลขานุการ 
  6. ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  กรรมการ 

 
เลขานุการฯ 3.2 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ 
           เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  พ.ศ. 2554  ขอ้  75 

             คณะกรรมการเงินกู ้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ์ 
  จ านวนไม่เกิน 5 คน  เป็นกรรมการเงินกูโ้ดยใหม้ีประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง 
                          นอกนั้นเป็นกรรมการ 

                                                  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

           มตทิี่ประชุม  แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู ้ จ  านวน 5 คน ใหม้ีอ  านาจหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 
    ขอ้  75  ประกอบดว้ย 

  1. ร.ต.อ.สุวิทย ์  มากดว้ง  ประธานกรรมการ   
 2. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู  กรรมการ 

                            3. ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง  กรรมการ 
 4. ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร กรรมการ 

   5. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง   เลขานุการ 
 
 
 



 
 

เลขานุการฯ  3.3 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
   เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  พ.ศ.2554 ขอ้  77  
   คณะกรรมการศึกษา ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ์จ านวน 
                        ไม่เกิน 5 คน  เป็นกรรมการศึกษาโดยใหม้ีประธานกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง   
                        นอกนั้นเป็นกรรมการ 

                                                  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
           มตทิี่ประชุม      แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู ้จ  านวน 5 คน ใหม้ีอ  านาจหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 
               ขอ้  77  ประกอบดว้ย 
     1. ด.ต.จิรศกัด์ิ  เรืองเวช   ประธานกรรมการ 
   2. พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่  กรรมการ  
   3. ด.ต.อรุณ  ดว้งคง   กรรมการ 
   4. ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม  กรรมการ 
    5. ด.ต.กฤษฎา  เตวิชชะนนท ์  เลขานุการ 
 
         เลขานุการฯ  3.4  เร่ืองแต่งตั้งผู้มอี านาจลงลายมอืช่ือแทนสหกรณ์และส่ังจ่ายเงนิธนาคาร 

     เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ พ.ศ.2554   หมวดท่ี 4   
   การด าเนินการ ขอ้ 12  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   เป็นผูม้ีอ  านาจ  ในการลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์และเป็นผูมี้อ  านาจในการสัง่จ่ายเงินธนาคาร  

                                                  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
           มตทิี่ประชุม       แต่งตั้งผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์และสัง่จ่ายเงินธนาคาร จ  านวน 7  คน ประกอบดว้ย 

  1. ร.ต.อ.สุวิทย ์  มากดว้ง  ประธานกรรมการ   
    2. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู  รองประธานกรรมการ 
                            3. ด.ต.จิรศกัด์ิ  เรืองเวช  รองประธานกรรมการ 
   4. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง  เหรัญญิก 
   5. ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง เลขานุการ 
  6. ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  กรรมการ 
    7. นายประทกัษ ์ เพชรวารินทร์  ผูจ้ดัการ 

โดยมีเง่ือนไขใหล้งลายมือช่ือ 2 ใน 7 คน และหากสัง่จ่ายเกินกว่า 10 ลา้นบาท ใหล้งลายมือช่ือ 3 คน  
เป็นผูมี้อ  านาจสัง่จ่ายเงินตามบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ  
 
 
 
 



 
 

เลขานุการฯ       3.5 เร่ืองแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพสัดุ 
   เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าดว้ย การพสัดุ พ.ศ. 2556 
                          จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  จ  านวน  3  คน  

                                                      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  มตทิี่ประชุม      แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ จ  านวน 3 คน  ประกอบดว้ย 

   1. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง   ประธานกรรมการ 
  2. ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง  กรรมการ 
  3. ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัเสถียร  กรรมการ 
 

เลขานุการฯ       3.6 เร่ืองมอบหมายคณะกรรมการรับผดิชอบเวรประจ าวนั 
เพ่ือใหก้ารด าเนินงาน เป็นไปดว้ยความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และดูแลความ 
เรียบร้อยในเร่ืองต่างๆ จึงเห็นควรมอบหมายใหค้ณะกรรมการรับผดิชอบงานประจ าวนัท่ีสหกรณ์  
                                                  

   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       เพื่อใหก้ารด าเนินงาน เป็นไปดว้ยความคล่องตวัและดูแลความเรียบร้อยในเร่ืองต่างๆจึงมอบหมาย 
    ใหค้ณะกรรมการรับผดิชอบงานประจ าวนัท่ีสหกรณ์ 


จนัทร์ ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู ด.ต.กฤษฎา  เตวิชชะนนท ์

องัคาร ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง ด.ต.จิรศกัด์ิ  เรืองเวช ด.ต.ธเนศ พงศจ์นัทร์เสถียร 

พุธ ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้ 

พฤหสั ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง ร.ต.อ.หญิงลภสั  บุญเรือง พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ 

ศุกร์ ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เลขานุการฯ       3.7  เร่ืองมอบหมายรับผดิชอบร่วมงานศพสมาชิก 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เพื่อเป็นเกียรติแก่ทายาทสมาชิก และเพื่อมอบ 
สวสัดิการแก่ทายาทในงานบ าเพญ็กุศลศพสมาชิก จึงเห็นควรมอบหมายใหค้ณะกรรมการรับผดิชอบ 
ในการร่วมงานบ าเพญ็กุศลศพสมาชิก   
                                                  

   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม        มอบหมายใหค้ณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีแบ่งชุดรับผดิชอบในการร่วมงานบ าเพญ็กุศลศพสมาชิก   
  โดยมีประธานฯร่วมทุกชุด และมีนายฐานพฒัน์ฯ เป็นผูข้บัรถ โดยแบ่งชุดไวด้งัน้ี  

ชุดท่ี 1 ประกอบดว้ย 
   1.ด.ต.จิรศกัด์ิ  เรืองเวช 

     2.ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง 
    3.ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัเสถียร 
        4.นางรัตนา  วิเศษวงศ ์    
     5.นางวรรณดี   ทองสง่า   
      6.น.ส.ธนนัทก์าญจน์ มากเกล้ียง 
      7.น.ส.นิภาพรรณ  ฤกษอ่์อน 

ชุดท่ี 2 ประกอบดว้ย 
1.พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ 
2.ด.ต.กฤษฎา  เตวิชชะนนท ์
3.ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้ 
4.ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม 
5. นางปัญจรัตน์   นาคบ ารุง      
6. น.ส.กรษิรักษ ์  จนัทรวิชิต 
7. นางอริศรา        วงศค์ช 

   ชุดท่ี 3 ประกอบดว้ย 
    1.ร.ต.อ.หญิงลภสั   บุญเรือง 
    2.ร.ต.ต.วรานนท ์   รักษห์นู 

3.ด.ต.สุริยะ      ดว้งคง 
4.นายประทกัษ ์     เพชรวารินทร์             

 5.น.ส.สุภาภรณ์     บุญสนอง 
 6.น.ส.ณิชาอร        เพชรอาวุธ 
 7.นายสุวฒัน์          ศรีประดิษฐ ์

 
 
 



 
 
เลขานุการฯ        3.8  เร่ืองแต่งตั้งทีป่รึกษา 
   เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าดว้ย ว่าดว้ยท่ีปรึกษาหรือ 
   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ พ.ศ. 2557   คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
   ซ่ึงทรงคุณวุฒิและความสามารถ  และมีความเหมาะสม เพ่ือแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์ 
     จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        เห็นชอบใหแ้ต่งตั้ง พล.ต.ต.สาธิต  พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์ 
   ใหท้ าหนงัสือเรียนเชิญเป็นท่ีปรึกษา 
 

เลขานุการฯ        3.9  เร่ืองการต่อกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่มสมาชิก 
                     ตามท่ี สหกรณ์ไดจ้ดัหาบริษทัท าประกนัชีวิตกลุ่มใหก้บัสมาชิก ส าหรับสมาชิกท่ีมีวงกูเ้งิน  
   ตั้งแต่  1,500,001  ข้ึนไป  ปัจจุบนัไดท้ าสญัญากบับริษทัฟิลลิฟ ประกนัชีวิต  
   ซ่ึงสมาชิกเป็นผูจ่้ายเงินค่าเบ้ียประกนัดว้ยตนเอง ทุนประกนั จ  านวน 600,000 บาท  คุม้ครอง 
     ระหว่างวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562–30 ธนัวาคม 2563 นั้น 
                                     ปัจจุบนั กรมธรรมป์ระกนัชีวิตกลุ่มดงักล่าวใกลจ้ะหมดอายกุารคุม้ครอง เพื่อสหกรณ์ได ้
                           รักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  ทนัเวลาการคุม้ครอง  จึงเสนอเพื่อออก 
                           ประกาศใหบ้ริษทัเสนอราคาประกนัชีวติดงักล่าว 
                                                    

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
           มตทิี่ประชุม       ใหอ้อกประกาศเสนอราคาภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563  

 
เลขานุการฯ        3.10  เร่ืองประชุม /อบรม /สัมมนา 
     1.  ดว้ยมีหนงัสือสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 
   ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 ธนัวาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อ.ล  าลกูกา จ.ปทุมธานี 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        แต่งตั้ง ร.ต.อ.สุวิทย ์มากดว้ง ประธานฯ เป็นผูแ้ทน และให ้ด.ต.จิรศกัด์ิ เรืองเวช เป็นผูส้งัเกตการณ์ 

   2.  ดว้ยมีหนงัสือจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจแห่งชาติ จ  ากดั ขอเชิญประชุมใหญ่สามญั 
   ประจ าปี 2563 ในวนัเสาร์ท่ี 26 ธนัวาคม 2563   ณ หอ้งประชุมศรี 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        แต่งตั้ง ร.ต.อ.สุวิทย ์มากดว้ง ประธานฯ เป็นผูแ้ทน 
 
 
 
 
 



 
 

   3.  ดว้ยมีหนงัสือจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดข้อเชิญเขา้ร่วมโครงการเสวนาแกไ้ขปัญหา 
   หน้ีสินของขา้ราชการต ารวจและลกูจา้งประจ าในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติอยา่งเป็นระบบ 
    ในวนัเสาร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2563   ณ  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        มอบหมายให ้ร.ต.อ.สุวิทย ์มากดว้ง ประธานฯ เขา้ร่วมเสวนา 
    

4. ดว้ยมีหนงัสือจากสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ขอเชิญส่งบุคลากรเขา้สมัมนา 
  เร่ือง “ การประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ..กบัประเดน็ร้อนตามกฎกระทรวงท่ีผา่นความ 
  เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี” ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ณ สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        ให ้ผูจ้ดัการฯ  และ น.ส.ธนนัทก์าญจน์ มากเกล้ียง  เขา้ร่วม 

   5. ดว้ยมีหนงัสือจากสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ขอเชิญส่งบุคลากรเขา้ฝึกอบรม 
   หลกัสูตร “ ผูต้รวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน” จ  านวน 4 รุ่น ระหว่างวนัท่ี 19-20 ธนัวาคม 2563 
    ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อ.เมืองฯ เชียงใหม่ 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        ให ้ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง  เขา้ร่วม และอนุมติัใหส้มาชิกสามารถเขา้ร่วมสมัมนาในหลกัสูตร 
   ผูต้รวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน ได ้2 คน ใหเ้บิกค่าใชจ่้ายโดยใชง้บประมาณทัว่ไปของสหกรณ์  

เลขานุการฯ        3.11  เร่ืองการนดัประชุมประจ าเดอืน 
  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตวั จึงขอนดัประชุม 
  คณะกรรมการด าเนินการประชุมประจ าเดือน ทุกวนัท่ี 10 ของเดือน  หากตรงกบัวนัหยดุใหเ้ล่ือน 
 ไปประชุมในวนัถดัไป 

                                       

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 มตทิี่ประชุม      เห็นชอบใหป้ระชุมประจ าเดือน ทุกวนัท่ี 10 ของเดือน  หากตรงกบัวนัหยดุใหเ้ล่ือนไปประชุม 

 ในวนัถดัไป  หรือตามความเหมาะสม และใหท้ าหนงัสือแจง้ สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์ฯ และ 
  สหกรณ์จงัหวดั ขอเชิญร่วมประชุมทุกวนัท่ี 10 ของเดือน 

 
 
 
 
 
 



 
 

เลขานุการฯ        3.12  เร่ืองลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้สามญั 
     เน่ืองจากปัจจุบนั ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าจึงท าใหม้ีผลกระทบกบัสมาชิกสหกรณ์ ดงันั้นเพื่อ 
     เป็นการช่วยเหลือสมาชิก และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ จึงเสนอเพื่อ 
   ปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้  

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
           มตทิี่ประชุม       พิจารณาแลว้ เห็นชอบใหป้รับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูล้ง 10 สตางค ์ทุกประเภท ยกเวน้ เงินกู ้
     โควิด-19  โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 

เลขานุการฯ        3.13  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการกรณใีห้ข่าวแก่สมาชิก 
    เพื่อเป็นการใหข่้าวสารแก่สมาชิกอยา่งทัว่ถึง  และใหข้อ้มูลท่ีถกูตอ้งจึงเสนอเพ่ือแต่งตั้งกรรมการ 
   ในการใหข้อ้มลูข่าวสารแก่สมาชิก 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
           มตทิี่ประชุม       ข่าวทัว่ไป มอบให ้ด.ต.วรศกัด์ิฯ เลขานุการ และ ร.ต.อ.หญิงลภสัฯ เหรัญญิก ข่าวใหญ่ ใหป้ระธานฯ 
    เป็นผูแ้จง้ข่าวเอง 

เลขานุการ 3.14  เร่ืองขออนุมตักิู้เงินจาก  ชสอ. ระยะปานกลางโครงการพเิศษ 5 
     เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงาน ในการใหสิ้นเช่ือกบัสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง จึงเสนอ 
   คณะกรรมการพิจารณาขอวงเงินกูย้มื จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ  ากดั  
   เงินกูร้ะยะยาวโครงการเงินกูพ้ิเศษ 5  จ  านวน 500 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.00 ต่อปี 
   ช าระคืน 12  งวด ไม่มีเฉล่ียคืน จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาขอวงเงินกูย้มืจาก ชสอ. 

                                                  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        อนุมติัใหข้อกูเ้งินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ  ากดั  เงินกูร้ะยะยาวโครงการ 
   พิเศษ 5   จ  านวน 500,000,000.-บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เลขานุการ       3.15  เร่ืองแก้ไขระเบียบว่าด้วย ทุนสวสัดกิารช่วยเหลอืสมาชิกกรณถูีกออกจากราชการ  
                        ดว้ย ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2563 ไดม้ีมติเป็นเอกฉนัท ์
           ให้สมาชิกผูท่ี้กู้เงินสามญัต้องจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเงินกู้สามญัโดยให้ค  านวณจากยอดเงินกู้ 
           100,000.-บาท  ใหจ่้ายเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อน าเขา้กองทุนฯ 100.-บาท นั้น  
      จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อน าระเบียบฯเขา้มาแกไ้ข เพื่อรองรับมติท่ีประชุมใหญ่ ดงักล่าว 
           ตามร่างท่ีเสนอ 

                                                  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม       อนุมติัใหแ้ก้ไขระเบียบฯ ตามมติท่ีประชุมใหญ่โดยให้สมาชิกผูท่ี้กูเ้งินสามญัทุกประเภทตอ้งจ่าย 
   เป็นค่าธรรมเนียมเงินกูส้ามญัโดยให้ค  านวณจากยอดเงินกู้ 100,000.-บาท  ให้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม 
   เพื่อน าเขา้ทุนสวสัดิการฯ 100.-บาท โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป 
 
  ระเบียบวาระที่ 4.  เร่ืองอ่ืน ๆ ตามแต่จะมีผู้เสนอ 

ประธานฯ    - ใหน้ าระเบียบฯการใหกู้เ้งินโควิด- 19 เขา้พิจารณาในการประชุมคร้ังถดัไป 

 ที่ประชุม               รับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา   15.20  น. 
                                                                 
                                                                      (ลงช่ือ) ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง     ประธานในท่ีประชุม 
                                                                      (ลงช่ือ) ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง เลขานุการ /จด บนัทึก 


