
 

 

.                                                    ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดท่ี 56  คร้ังท่ี  12/2564   วนัจนัทร์ท่ี  28 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจสุราษฎร์ธานี  จ ากดั 

------------------------------------------------ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1.  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2.  เร่ืองเพื่อทราบ 

       ระเบียบวาระท่ี  3.  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   3.1  เร่ืองการผอ่นผนัช าระหน้ี  
ระเบียบวาระท่ี 4.   เร่ืองอ่ืนๆ ตามแต่จะมีผูเ้สนอ 
ระเบียบวาระท่ี 5.   รับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56 คร้ังท่ี  12/2564 วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 
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           รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

                ชุดท่ี 56   คร้ังท่ี  11/2564  วนัท่ี   10  มิถุนายน พ.ศ. 2564   เวลา  15.00 น. 
  ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 

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

กรรมการร่วมประชุม  9 คน  ไดแ้ก่ 

ประชุมในหอ้ง  3  คน ไดแ้ก่ 
1. ร.ต.อ.สุวิทย ์  มากดว้ง  ประธานกรรมการ 
2. ด.ต.จิรศกัด์ิ  เรืองเวช  รองประธาน 

  3. ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม กรรมการ 
 

ประชุมทาง วีดีโอคอล  6 คน ไดแ้ก่ 
1. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู  รองประธาน   
2. ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง เลขานุการ  
3. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง  เหรัญญิก 
4. ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  กรรมการ  
5. พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ กรรมการ  
6. ด.ต.กฤษฎา  เตวิชชะนนท ์ กรรมการ 

กรรมการไม่เขา้ประชุม 2 คน ไดแ้ก่ 
  1. ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร กรรมการ 
 2. ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้  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  9  คน   ครบองคป์ระชุม 
ร.ต.อ.สุวทิย์  มากด้วง   ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ   ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมตาม 
ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี  
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ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ   เน่ืองจากวนัน้ีมีเร่ืองเร่งด่วนท่ีตอ้งพิจารณา เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยงัไม่ 
    คล่ีคลายส่งผลกระทบต่อสมาชิก ซ่ึงการพกัช าระหน้ีของสมาชิกเดิมจะหมดในเดือนมิถุนายน   
    จึงไดน้ดัประชุมในวนัน้ี     
มตทิี่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองเพือ่ทราบ 
เลขานุการฯ           ไม่มี 
                         จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม           ไมม่ี  

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเพือ่พจิารณา    
เลขานุการฯ    3.1  เร่ืองการผอ่นผนัช าระหน้ี 
           ดว้ยปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย และใน

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ยงัไม่คล่ีคลายและยงัมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน จึงส่งผลใหส้มาชิกและ
ครอบครัวไดรั้บความเดือดร้อน ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ืองมาตรการใหค้วาม
ช่วยเหลือดา้นหน้ีสินและการปรับโครงสร้างหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ ลงวนัท่ี 30 มี.ค.63 
 จึงเสนอเพ่ือขอผอ่นผนัการช าระหน้ีของสมาชิกเป็นกรณีพิเศษไปจนถึง 30 ก.ย. 64 
โดยสมาชิกท่ียืน่ขอผอ่นผนัการช าระหน้ีไวก้บัสหกรณ์แลว้หากไม่ประสงคจ์ะขอผอ่นผนัช าระ
หน้ีต่อไปใหแ้จง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ ส่วนสมาชิกท่ีไม่ยืน่ประสงคด์งักล่าว 
ถือว่าขอผอ่นผนัช าระหน้ีต่อไปจนถึง 30 ก.ย.64  

   ส่วนสมาชิกท่ีไม่เคยยืน่ผอ่นผนัช าระหน้ีในปีงบบญัชีน้ี สามารถขอยืน่ผอ่นผนัช าระหน้ี
ไดจ้นถึง 30 ก.ย.2564 น้ี ไดเ้ช่นกนั แต่สมาชิกจะตอ้งส่งเอกสารภายในส้ินเดือน และจะไดรั้บ
การผอ่นผนัการช าระหน้ีในเดือนถดัไป 

                                                  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 มติท่ีประชุม      สรุป ขยายเวลาการผ่อนผนัช าระหน้ีเงินตน้ให้กบัสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ถึง เดือนกนัยายน 2564  
    ซ่ึงสมาชิกท่ีได้แจ้งความประสงค์ขอผ่อนผนัช าระหน้ีไวก้ับสหกรณ์แลว้นั้ น สหกรณ์ฯจะ 
    ด าเนินการพกัช าระหน้ีให้สมาชิกต่อไป โดยสมาชิกไม่ตอ้งส่งแบบฟอร์มขอพกัช าระหน้ีมายงั 
    สหกรณ์อีก  และหากสมาชิกท่านใดไม่ประสงค์ขอพกัช าระหน้ีต่อไป ขอให้แจง้ความประสงค ์
    เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ 

2. กรณีสมาชิกท่ียงัไม่ได้ด  าเนินการขอผ่อนผนัช าระหน้ีในระยะเวลาท่ีผ่านมา  หากมีความ 
ประสงค์จะขอผ่อนผนัช าระหน้ี สามารถยื่นแบบฟอร์มมายงัสหกรณ์ได้ภายในวนัส้ินเดือน 
สมาชิกจะไดรั้บการผอ่นผนัช าระหน้ีในเดือนถดัไป 
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ระเบียบวาระที่ 4  อืน่ ๆ ตามแต่มผีู้เสนอ 
ผูเ้สนอ       - ไม่มี - 

มติท่ีประชุม   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.   รับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56 คร้ังท่ี  12/2564 วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 
เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56  คร้ังท่ี  12  วนัท่ี  28  มิถุนายน 2564 
      

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม. 
มตทิี่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56  คร้ังท่ี  12  วนัท่ี  28  มิถุนายน 2564 
 
 
ปิดประชุมเวลา   15.30 น. 

 
                                                                                (ลงช่ือ) ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง  ประธานในท่ีประชุม 
                                                                                (ลงช่ือ) ด.ต.วรศกัด์ิ   ร่มโพธ์ิทอง   เลขานุการ จด/บนัทึก 


