
 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ 2556 เวลา 13.00 น. 

ณ หองสุรนารี สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
------------------------------------------- 

ผูเขาประชุม 

1. คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 คน 
2. สมาชิก จํานวน 848 คน 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายสิรวิชญ ไพศาสตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (แทน) 
2. นางประวีณา หอมตา ผูตรวจสอบกิจการ 
3. นายสามารถ นอยบุญญะ รักษาราชการแทนผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 

(สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา) 
4. นางสาวอุบลศร ี นามศิร ิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 

(สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา)  
5. นางสาวปยะดา เงินฉลาด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 

(สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา) 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 รศ. ดร.รังสรรค วงศสรรค (รองอธิการบดีฝายพัฒนา) แจงวาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ติดภารกิจจึงมอบหมายให รศ. ดร.รังสรรค วงศสรรค (รองอธิการบดีฝายพัฒนา) เปนประธานในที่ประชุม 

ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหนายณรงค  อัครพัฒนากูล ประธานกรรมการดําเนินการฯ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 วาระท่ี 1.1 เรื่อง การรับสมาชิกและการออกจากสมาชิกสหกรณระหวางป 2555 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ขอนําเสนอผลการรับสมาชิกและการออกจากสมาชิก
สหกรณมีรายละเอียดดังน้ี 

 จํานวนสมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554 1,183 คน 
บวก สมาชิกสมัครใหมระหวางป 103 คน 
 รวม 1,286 คน 
หัก สมาชิกลาออก 88 คน 
 จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,198 คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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 วาระท่ี 1.2 เรื่องรายงานกิจการประจําป 2555 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ไดนําเสนอผลการปฏิบัติภารกิจของสหกรณ ในรอบ         
ป 2555 ที่ผานมาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 หนาที่ 4 - 14 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ    

 วาระท่ี 1.3 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ 
  ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 ไดเลือกขาพเจา             
นางประวีณา หอมตา เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 
สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งขาพเจาไดดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนที่เขาตรวจสอบน้ัน  จึงเสนอสรุปผลการตรวจสอบ
ประจําป ดังน้ี 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการลงทุนของ

สหกรณ 
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆของสหกรณ 

2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการปฏิบั ติงานตามขอบั งคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ 
2.3 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและ

งบประมาณที่กําหนดไว 
3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

3.1 การบัญชี 

- หลักฐานเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตอง 
- การบันทึกรายการบัญชีรับฝาก เงินใหกู และทุนเรือนหุน ผานระบบสารสนเทศ 

สงผลใหการจัดทํารายงานทางการบัญชีมีความถูกตอง เปนปจจุบัน 
- ฝายจัดการไดนําเสนองบการเงินตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 

3.2 การเงิน 
3.2.1 สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 89,799,675.28 บาท 

ประกอบดวย 

เงินสด       92,849.75 บาท 
เงินฝากธนาคาร-ประเภทออมทรัพย 19,706,825.53 บาท 

เงินฝากธนาคาร-ประเภทประจํา 13 เดือน 30,000,000.00 บาท 
เงินฝากประจํา-ประเภทประจํา  22 เดือน 40,000,000.00 บาท 

 
 



- 3 - 
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 

 
3.2.2 เงินฝากสหกรณ ณ 31 ธันวาคม 2555 มี เงินฝากสหกรณคงเหลือ 

129,655,918.16 บาท ประกอบดวย 

สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด        6,053.88 บาท 
สอ. โรงพยาบาลมหาราช      73,408.25 บาท 

สอ. ครูนครราชสีมา 99,576,456.03 บาท 
สอ. ขาราชการจังหวัดนครราชสีมา จํากัด 30,000,000.00 บาท 

3.2.3 การรับจาย  การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคาร 
ในระหวางป การรับจาย การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารสหกรณ

สามารถดําเนินการเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด กรณีที่สหกรณมีความจําเปนตองดํารงเงินสดไวเกินกวา
ที่กําหนดอันเน่ืองมาจากวันหยุดธนาคารของธนาคาร ในกรณีวันหยุดครึ่งป ฝายจัดการจะดําเนินการขออนุมัติ
การถือเงินเกินกําหนดเปนการลวงหนา และรายงานตอคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง ผูตรวจสอบกิจการได
ทําการตรวจสอบบัญชีเงินสด และบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยไดยืนยันยอดกับสมุดเงินฝากธนาคารแลวปรากฏวา 
ยอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคาร มียอดถูกตอง ตรงกัน 

3.3  การดําเนินงานของสหกรณ 

3.3.1  ดานสมาชิก 
สหกรณมีสมาชิก เมื่อตนป 2555 จํานวน 1,183 คน ระหวางปมีสมาชิก

เพิ่มข้ึน 103 คน ลาออกจากสหกรณ 88 คน ยอดคงเหลือสมาชิกจํานวน 1,198 คน ณ วันสิ้นป คณะกรรมการ
ดําเนินการไดอนุมัติการรับและลาออกสมาชิกเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

3.3.2  ดานการลงทุนสหกรณไดลงทุน เปนจํานวนเงิน 49,000,000.00 บาท 
ประกอบดวย 
หุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย 30,000,000.00 บาท 

พันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย 5,000,000.00 บาท 
พันธบัตรออมทรัพยพิเศษกระทรวงการคลัง 5,000,000.00 บาท 

(ไทยเขมแข็ง)   
พันธบัตรออมทรัพยพิเศษกระทรวงการคลัง 6,000,000.00 บาท 

หุนกูธนาคารกรุงไทย 3,000,000.00 บาท 
การลงทุนเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่ ง

คณะกรรมการดําเนินไดพิจารณาแหลงลงทุน จากการวิเคราะหทางการเงินของฝายจัดการซึ่งเปนผูจัดเตรียม
ขอมูลเพื่อการตัดสินใจ เพื่อลงทุนในสถาบันที่มีความมั่นคง รวมทั้งมีผลตอบแทนสูง 

3.3.3  ดานสินเช่ือ 

สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก มีเงินกู  3  ประเภทประกอบดวย 
ประเภทเงินกู จํานวนสัญญา (ฉบับ) จํานวนเงิน (บาท) 

(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 194 1,727,950.00 

(2) เงินกูสามัญ 524 276,240,033.24 

(3) เงินกูพิเศษ 276 227,632,404.23 
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3.3.4  ดานเงินรับฝาก 

สหกรณรับฝากเงิน ณ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 387,823,680.98 บาท 
ประกอบดวย 

จํานวนเงิน: บาท 

3.3.5  ดานหน้ีสินหมุนเวียน จํานวนเงิน 1,545,282.10 บาท ประกอบดวย 

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก - คางจาย 1,259,150.45 บาท เงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืน 172,057.25 บาท เงินรอจายคืน 33,200.45 บาท เงินประกันสังคม - คางจาย 9,058.28 บาท 
คาใชจาย - คางจาย 68,040.62 คาธรรมเนียมจากสมาชิกรับลวงหนา 900 บาท เงินรอตรวจสอบ 2,875.05 บาท 

3.3.6  ดานทุน สหกรณมีทุนเรือนหุน ทุนสํารองและทุนสะสม ประกอบดวย 
จํานวนเงิน : บาท 

ประเภททุน ยอดยกมา เพ่ิมระหวางป ถอนระหวางป ยอดคงเหลือ 
(1) ทุนเรือนหุน 305,076,710.00 58,094,330.00 19,112,060.00 344,058,980.00 
(2) ทุนสํารอง 15,023,573.24 2,056,937.77  17,080,511.01 
(3) ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบอ่ืน     

- ทุนสาธารณประโยชน 409,238.28 376,000.00 703,000.00 82,238.28 

- ทุนเพ่ือการจัดตั้งสํานักงาน 283,947.49   283,947.49 

- ทุนรักษาระดับอัตราเงิน ปนผล 1,658,979.96 10,000.00  1,668,979.96 

- กองทุนเพ่ือชวยเหลือผูค้ําประกัน 200,000.00   200,000.00 

3.3.7  ผลการดําเนินการ ประป 2555 
ในการดําเนินการของสหกรณ ประจําป 2555 มีรายไดจากการดําเนินงาน

ทั้งสิ้น 38,311,054.35 บาทและมีคาใชจายทั้งสิ้น 15,951,556.14 บาท  มีกําไรสุทธิ 22,359,498.21 บาท 
จํานวนเงิน : บาท 

รายการ ประมาณการ เกิดข้ึนจริง 
สูง(ตํ่า)กวาประมาณการ 

บาท รอยละ 
รายได 39,291,000.00 38,311,054.35 (979,945.65) (2.49) 

(1) คาธรรมเนียมแรกเขา 2,500.00 8,500.00 6,000.00 340.00 
(2) ดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืม 30,161,200.00 28,135,904.21 (2,025,295.79) (6.71) 
(3) ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและสหกรณ 6,065,000.00 6,939,851.77 874,851.77 14.42 
(4) ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 2,964,800.00 3,014,739.55 49,939.55 1.68 
(5) รายไดอ่ืน 97,500 212,058.82 114,558.82 117.50 

 
 
 

ประเภทเงินรับฝาก ยอดยกมา เพ่ิมระหวางป ถอนระหวางป ยอดคงเหลือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย 15,546,195.10 60,514,701.68 57,675,370.59 18,385,526.19 

(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 319,832,546.80 211,360,646.38 175,303,934.89 355,889,258.29 

(3) เงินฝากเก็บหอมออมทรัพย 11,786,442.50 2,670,650.78 908,196.78 13,548,896.50 

รวมท้ังสิ้น 347,165,184.40 274,545,998.84 233,887,502.26 387,823,680.98 



- 5 - 
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 

 

รายการ ประมาณการ เกิดข้ึนจริง 
สูง(ตํ่า)กวาประมาณการ 

บาท รอยละ 
คาใชจาย 16,966,430.00 15,951,556.14 (1,014,873.86) (5.98) 
(1) เงินเดือน 1,854,200.00 1,921,472.00 67,272.00 3.63 
(2) คาสวัสดิการ 339,000.00 350,583.37 11,583.37 3.42 
(3) คาลวงเวลา 15,000.00 21,700.81 6,700.81 44.67 
(4) คาเบี้ยประชุม 177,000.00 152,400.00 (24,600.00) (13.90) 
(5) คาตอบแทน 174,000.00 128,750.00 (45,250.00) (26.01) 
(6) คาใชสอย 1,586,000.00 1,203,266.16 (382,733.84) (24.13) 

(7) หน้ีสงสัยจะสูญ 90,000.00 0.00 90,000.00 100.00 
(8) คาบํารุงรักษาครุภัณฑ 82,000.00 72,000.00 (10,000.00) (12.20) 
(9) สาธารณูปโภค 117,000.00 90,663.05 (26,336.95) (22.51) 
(10) คาจางเหมา 81,000.00 73,200.00 (7,800.00) (9.63) 
(11) คาประกันอัคคีภัย 3,000.00 2,278.71 (721.29) (24.04) 
(12) คาวัสดุ 170,000.00 157,457.50 (12,542.50) (7.38) 
(13) ดอกเบี้ยจาย 11,767,900.00 11,325,249.10 (442,650.90) (3.76) 
(14) คาเส่ือมราคา 510,330.00 452,535.44 (57,794.56) (11.32) 

การดําเนินธุรกิจสหกรณ มีการควบคุมรายไดและคาใชจายใหเปนไปตามแผนงบประมาณ
ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555  

ขอเสนอแนะ 

การดําเนินการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด เปนไปตาม
ระเบียบและขอบังคับ ไมปรากฏขอสังเกตที่เปนสาระสําคัญ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

 วาระท่ี 1.4  เรื่องการโอนกลับสหกรณใหผูสอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี 
  ดวยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา ไดประสานเพื่อการโอนกลับสหกรณ          
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ใหผูสอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี เพื่อจะไดตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณและของทางราชการ 
รวมทั้งประเมินผลคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ โดยไมเสียคาใชจาย ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 มีมติเปนเอกฉันทใหใช
การโอนกลับสหกรณใหผูสอบบัญชีภาครัฐของกรมตรวจบัญชีสหกรณตรวจสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบระบบ
บัญชีของสหกรณ ในป 2556   
  ดังน้ันโดยหนังสือ ที่ กษ 0404/ว.006 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ฉบับลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2555 ไดแจงรายช่ือโอนกลับสหกรณใหผูสอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี ตามประกาศรายช่ือ
สหกรณแนบทายประกาศนายทะเบียนสหกรณ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่องรายช่ือสหกรณเปาหมายโอน
กลับใหผูสอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี ปงบประมาณ 2556 ลําดับที่ 17 คือ สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
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 วาระท่ี 1.5  เรื่องผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณประจําป 2555 
  ดวยกรมสงเสริมสหกรณ  ไดดําเนินการกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ โดยใชตัวช้ีวัดตาม
ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ  เรื่อง กําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2553    
และโดยที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด เปนองคกรที่อยูในกํากับดูแลของ                
กรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งไดรับการประเมินเพื่อการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 2555   
  จากผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 2555  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ไดรับการจัดระดับมาตรฐานอยูในระดับ A หมายถึง การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ 
อยูในระดับ ดีเลิศ ซึ่งเปนปที่สอง ตอเน่ืองจากป 2554  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2554  
 เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2555 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2554 เมื่อวันที่                
16 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งไดดําเนินการแจงใหสมาชิกรับรองรายงานการประชุมฯ ในที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2555  มีผลดังน้ี 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวใหแกไขขอความ หนา 21 ในหัวขอ เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
บรรทัดที่ 2 จากเดิม “นายณรงค  อัครพัฒนาการ” เปน “นายณรงค  อัครพัฒนากูล” 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 
2555 ตามที่มีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระท่ี 3.1  เรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ประจําป 2556 
  ดวยพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 บัญญัติไววา ใหสหกรณมี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอีกไมเกินสิบสี่คนซึ่งที่
ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับต้ังแตวันเลือกต้ัง 
เมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของ
กรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 
  กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังอีกได แตตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน 
  ในกรณีที่มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการ
ดําเนินการสหกรณที่ไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประจําป 2555 ตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน  
8 คน  ดังน้ี 
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ลําดับ
ที่ 

 
ชื่อ - นามสกุล 

 
วันที่เขาดํารงตําแหนง 

วาระในการดํารงตําแหนง  
หมายเหต ุวาระที่ 1 วาระที่ 2 

ปที 1 ปที 2 ปที 1 ปที 2 
1 ผศ.หัสไชย  บุญจูง 11 กุมภาพันธ 2554     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ) 
2 รศ.เกรียงไกร  ไตรสาร 11 กุมภาพันธ 2554     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ) 
3 นายราชัย  อัศเวศน 11 กุมภาพันธ 2554     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ) 
4 นางสาวอรวรรณ  จรุงจิตอภินันท 11 กุมภาพันธ 2554     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ) 
5 นายประวัต ิ บุษด ี 11 กุมภาพันธ 2554     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ) 
6 นายคัมภีร  ศิริคะเณรัตน 11 กุมภาพันธ 2554     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ) 
7 นายธวัชชัย  สายทิพย 11 กุมภาพันธ 2554     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ) 
8 นายสุเมธ  มานิมนต 11 กุมภาพันธ 2554     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ) 

     ในป 2556 จึงตองดําเนินการเลือกต้ังใหม โดยเรียกคณะกรรมการชุดน้ีวา คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 19 (พ.ศ. 2556) ประกอบดวย 
  คณะกรรมการดําเนินการ  จํานวน 8 คน   อยูในวาระ 2 ป 
  จากการประกาศรับสมัครของคณะอนุกรรมการรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติของ
ผูสมัครเขารับการเลือกต้ัง มีผูสมัครเขารับการเลือกต้ังในตําแหนงกรรมการดําเนินการ  จํานวน 13 คน จาก
การเปดรับสมัครต้ังแตวันที่ 17 ธันวาคม 2555 - 9 มกราคม พ.ศ.2556  
  จึงเสนอที่ประชุมใหญเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพื่อแทนคณะกรรมการที่ครบ
วาระ รวมจํานวน 8 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนง 2 ป   

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปโดยบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โปรงใส 
และเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 จึงเห็นควรเลือกสมาชิกที่เขารวมประชุมทําหนาที่เปน
กรรมการเลือกต้ังและพยานเพื่อดําเนินการดังกลาว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมมีติดังน้ี   
 1. อนุมัติใหแตงต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังและพยานการตรวจนับคะแนน ประกอบดวย
บุคคลดังตอไปน้ี 
 - นายสมจิต มณีวงศ เปนประธานการตรวจนับคะแนน 
 - นางสาวจารุวรรณ คงมั่น เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นางจีรภรณ โชติพนัส เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นางขวัญใจ ธูปแกว เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นางธนภร รองจะโปะ เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นายสุขสรรค โชคคุณ เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นายวัชรพล เหลืองวัฒนะวุฒ ิ เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นายวรรณชัย จิตรา เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นางจรัสศร ี สัพทานนท เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นางนฤมล ทีจันทึก เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนนและเลขานุการ 
 2. อนุมัติหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ัง ดังน้ี 

2.1 ใหใชบัตรเลือกต้ัง  ลงคะแนนเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
2.2 การลงคะแนนเลือกต้ัง ใหใชปากกา กากบาท  (X)  ลงในชองคะแนนเทาน้ัน 
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2.3 บัตรเสีย ไดแก 

- บัตรที่ไมมีตราสหกรณและลายมือช่ือประธานคณะอนุกรรมการเลือกต้ัง 
- บัตรที่ไมมีหมายเลขกํากับบัตรเลือกต้ัง 
- บัตรที่ลงคะแนนเกิน 8 ชอง เพื่อการเลือกคณะกรรมการ 

2.4 อนุมัติหลักเกณฑและวิธีการตรวจนับคะแนน ดังน้ี 
- ใหขานการลงคะแนนเลือกต้ังจากบัตรเลือกต้ังของบรรดาสมาชิก 
- ใหบันทึกการขานคะแนนบนกระดานบันทึกคะแนน โดยนับทีละ 5 คะแนน     

(ขีด 4 ตัด 1) 
3. รับทราบผลการเลือกต้ังตําแหนงกรรมการ มีรายละเอียดดังน้ี 

ลําดับท่ีไดรับเลือก หมายเลขผูสมัคร ชื่อ - สกุล คะแนน 
1 2  รศ.ขวัญกมล ดอนขวา  513  
2 1  นายประพันธ พันธุอนุกูล  374  
3 4  ผศ.หัสไชย บุญจูง  367  
4 6 รศ.ทัศนีย เสาวนะ  324  
5 8 นางชดชอย รวยสูงเนิน  283  
6 7 นางวัฒนี สุวรรณศร  263  
7 3  นายราชัย อัศเวศน  258  
8 10 นายประวัติ บุษดี  254 
9 9 นางพรทิพย สถิตพิทยายุทธ  253  
10 11 นางสาวสายรุง  สังกรณีย  252  
11 12 นางสาวลฎาภา  รัตนจารุ  249  
12 5  นายขจรศักดิ์ ทองรอด  217  
13 13 นางประวีณา  หอมตา  190  

หมายเหตุ 
มีสมาชิกลงทะเบียน   848  คน 
 1. จํานวนสมาชิกที่ใชสิทธ์ิเลือกต้ัง 815  คน 
  - บัตรดี 782  ใบ 
  - บัตรเสีย 12  ใบ 
  - ไมประสงคลงคะแนน 21  ใบ 
 2. จํานวนสมาชิกที่ไมใชสิทธ์ิเลือกต้ัง 33  คน 

 วาระท่ี 3.2 เรื่องขออนุมัติงบการเงินประจําป 2555 (รับรองโดยผูสอบบัญชี) 
  คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จํากัด ชุดที่ 18 
(พ.ศ.2555) ขอนําเสนองบดุล งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจําป 2555 เพื่อที่ประชุมใหญพิจารณา
อนุมัติ ทั้งน้ีตามนัยขอ 75(3) แหงขอบังคับสหกรณ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี ประกอบดวย 
 1. รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 2. งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 3. งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  
 4. งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 6. หนังสือรับรองของสหกรณ 
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 มีรายละเอียดตามหนังสือวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 หนาที่ 41 - 55 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินดังกลาวถูกตองแลวสมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอ 

 วาระท่ี 3.3 เรื่องขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ชุดที่ 18 
(พ.ศ.2555) ขอนําเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555 เพื่อที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ีตามนัยขอ 
75(3) แหงขอบังคับของสหกรณ มีรายละเอียดดังน้ี 

รายการ 
รอยละ 

ของรายการ 
รอยละ 

ของกําไร 
จํานวนเงิน 

1. เปนเงินสํารอง ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  10.0000 2,235,949.82 
2. 
 

เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิแตตอง
ไมเกิน 10,000 บาท ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 0.0447 10,000.00 

3. 
 

เปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิก ไมเกินรอยละ 10 ตอป ตามกฎหมายวา
ดวยสหกรณกําหนด 

5.30 73.4395 16,420,698.75 

4. 
 

เปนเงินเฉล่ียคืนตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู ซ่ึงสมาชิกน้ัน ๆ ไดสง
แกสหกรณในระหวางป(ยกเวนสมาชิกที่ผิดนัดชําระสงเงินงวดชําระหน้ี) 

7.50 8.9993 2,012,198.75 

5. เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ  3.2000 715,503.94 
6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2 แหงทุนเรือนหุน ณ วันส้ินป  0.0447 10,000.00 
7. เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  3.8245 855,146.95 
8. ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนตางๆ เพื่อเสริมความม่ันคงใหแกสหกรณ    
 8.1  กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก  0.4472 100,000.00 
   100.00 22,359,498.21 

 หมายเหตุ 
1. คาหุนทั้งสิ้น เปนเงิน 344,058,980.00 บาท 
2. ดอกเบี้ยรับจากสมาชิกทั้งสิ้น เปนเงิน 27,392,346.82 บาท 
3. กําไรสุทธิทั้งสิ้น เปนเงิน 22,359,498.21 บาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555    

- ทุนสํารอง คงเหลือ 17,080,511.01 บาท 
- ทุนสาธารณประโยชน คงเหลือ 82,238.28 บาท 
- ทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงาน คงเหลือ 283,947.49 บาท 
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล คงเหลือ 1,668,979.96 บาท 
- กองทุนเพื่อชวยเหลือผูคํ้าประกัน คงเหลือ 200,000.00 บาท 

สรุปการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555 ตามท่ีเสนอมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  เปนของสมาชิกรอยละ 82.4388 ของกําไรสุทธิคือ 

1.1 เงินปนผล 16,420,698.75 บาท 
1.2 เงินเฉลี่ยคืน 2,012,198.75 บาท 
 รวม 18,432,897.50 บาท 
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 2. เปนผลประโยชนแกสมาชิกรอยละ 14.3165 ของกําไรสุทธ ิคือ 

2.1 ทุนสํารอง 2,235,949.82 บาท 
2.2 ทุนสาธารณประโยชน 855,146.95 บาท 
2.3 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 10,000.00 บาท 
2.4 กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก 100,000.00 บาท 
 รวม 3,201,096.77 บาท 

 3. เปนของกรรมการและเจาหนาท่ีรอยละ 3.2000 ของกําไรสุทธิ คือ 
 โบนัสกรรมการและเจาหนาที ่ 715,503.94 บาท 

 4. เปนของสันนิบาตสหกรณรอยละ 0.0447 ของกําไรสุทธ ิคือ 
 บํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 10,000.00 บาท 

เปรียบเทียบสัดสวนการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปยอนหลัง 5 ป 

รายการ 
รอยละของกําไรสุทธ ิ

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 
1. เปนของสมาชิก 79.4173 83.6632 81.9645 81.9645 84.5689 
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก 16.3120 13.2656 14.4840 14.4840 11.8824 
3. เปนของกรรมการและเจาหนาที่ 4.1900 3.0000 3.5000 3.5000 3.5000 
4. เปนของสันนิบาตสหกรณ 0.0807 0.0712 0.0613 0.0613 0.0486 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรกําไรสุทธิตามที่เสนอเปนไปตามกฎหมายและ
เหมาะสมแลวสมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555 ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอ 

 วาระท่ี 3.4 เรื่องขออนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมและวงเงินคํ้าประกัน ประจําป 2556 
  ในป 2555 ที่ประชุมใหญไดอนุมัติวงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้าประกันประจําป 2555 
เพื่อใหสหกรณกูยืมเงินและหรือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินตางๆ มาเปนทุนดําเนินงานและรักษาสภาพคลอง
ของสหกรณ เปนวงเงิน 100,000,000.00 บาท (หน่ึงรอยลานบาทถวน) ซึ่งนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบให
กําหนดวงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้าประกันประจําป 2555 เปนวงเงิน 100,000,000.00 บาท (หน่ึงรอยลาน
บาทถวน) 
  สําหรับป 2556 คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแลวเห็นวาวงเงินดังกลาวขางตน            
มีความเหมาะสมที่จะใชในการดําเนินการและการรักษาสภาพคลองของสหกรณเชนเดียวกันกับป 2555 และ
โดยเหตุแหงขอบังคับสหกรณ   
  ขอ 75 (6)แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด              
พ.ศ.2544 กําหนดให “ที่ประชุมใหญเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน” 
และมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดให “การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของ
สหกรณจะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ” 
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 จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติใหสหกรณมีวงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้าประกัน
ประจําป 2556 เปนเงิน 100,000,000.00 (หน่ึงรอยลานบาทถวน) เพื่อจะดําเนินการขอความเห็นชอบตอ       
นายทะเบียนสหกรณตอไป 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาวงเงินกูยืมและวงเงินคํ้าประกันของสหกรณที่นําเสนอ      
มีความเหมาะสมกับการดําเนินงานของสหกรณแลว สมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหสหกรณมีวงเงินกูยืมหรือวงเงินคํ้าประกัน ประจําป 
2556 จํานวน 100,000,000.00 บาท (หน่ึงรอยลานบาทถวน) ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 

    วาระท่ี 3.5 เรื่องขออนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2556 
 ดวยขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ขอ 75(7) 
กําหนดใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ ฉะน้ัน เพื่อ
อนุมัติใหเปนไปตามขอบังคับ คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จํากดั ชุดที่ 18 (พ.ศ.2555)            ไดจัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2556 เพื่อเสนอที่
ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 หนาที่ 
59 - 66 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาแผนงานและงบประมาณที่นําเสนอมีความเหมาะสม
ถูกตองแลวสมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย  ประจําป 2556 ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเสนอ  

    วาระท่ี 3.6 เรื่องการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2556 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2555            

ในหมวด 2 การเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ขอ 11 และ ขอ 12 และในหมวด 3 วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ ขอ 13 กําหนดไวดังน้ี   

หมวด 2  ในขอ 11 และขอ 12 
“ขอ 11 จํานวนผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณเปนบุคคลธรรมดา

ใหมีจํานวนไมเกิน 5 คน กรณีนิติบุคคลใหมีจํานวน 1 นิติบุคคล โดยใหคํานึงถึงขนาดและประมาณธุรกิจของ
สหกรณดวย”  

“ขอ 12 ใหที่ประชุมใหญของสหกรณ กําหนดคาตอบแทนและคาใชจายเพื่อการพัฒนาแก
ผูตรวจสอบกิจการใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และฐานะการเงินของ
สหกรณ” 

หมวด 3  ในขอ 13 
“ขอ 13 ใหผูตรวจสอบกิจการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 3 ป ผูตรวจสอบ

กิจการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังอีกได” 
ประกอบกับตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีจํากัด พ.ศ. 2544 

ขอ 75 (5) กําหนดไวดังน้ี 
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"ขอ 75 อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปน้ี 
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ หรือ

กรรมการ อ่ืนๆ  และผูตรวจสอบกิจการ”  
โดยในป 2556 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 18 (พ.ศ.2555) มีมติเห็นควรจาย

คาตอบแทนใหกับผูตรวจสอบกิจการสหกรณ จํานวน 2,000.00 บาท(สองพันบาทถวน) ตอเดือน   
บัดน้ี ผูตรวจสอบกิจการสหกรณประจําป 2555 ไดสิ้นสุดวาระลงแลว จึงขอเสนอใหที่

ประชุมใหญพิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2556 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1. จํานวนของการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2556 
2. คาตอบแทนของผูตรวจสอบกิจการตอคนตอเดือน 
3. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาภารกิจของสหกรณยังไมสลับซับซอนมากนักจึงสมควร
กําหนดใหมีผูสอบกิจการของสหกรณ ประจําป 2556 จํานวน 1 คน โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเพียง 1 ป 
และสมควรจายคาตอบแทนใหเปนจํานวน 2,000 บาทตอเดือนซึ่งเปนไปตามทางปฏิบัติที่ผานมา หลังจากน้ัน
ไดมีสมาชิกเสนอนายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ  พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน 
เพื่อทําหนาที่ดังกลาวโดยมีสมาชิกในที่ประชุมใหการรับรองการเสนอช่ือ และนายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ         
มิไดปฏิเสธในการเสนอช่ือ และไมมีการเสนอช่ือบุคคลอื่น ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวานายจีรศักด์ิ       
ต้ังปฏิพัทธ เปนผูมีความรู ความสามารถ และเปนผูเหมาะสม จึงเห็นสมควรแตงต้ัง นายจีรศักด์ิ  ต้ังปฏิพัทธ 
เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ประจําป 2556  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกนายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ประจําป 2556 โดยจายคาตอบแทนเปนรายเดือน ๆ  ละ 
2,000  บาท (สองพันบาทถวน) และใหมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ปนับจากวันเลือกต้ัง 

    วาระท่ี 3.7 เรื่องขออนุมัติแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จํากัด 
ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด      

ในการประชุมครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณ          
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ทั้งน้ีเพื่อการดําเนินงานของสหกรณมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
มีรายละเอียดดังน้ี 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีจํากัด มีมติเปน
เอกฉันทใหแกไขขอบังคับสหกรณฯ จํานวน 11 ขอ และใหจัดทําเปนขอบังคับฉบับใหมโดยใหรวมการแกไข
ขอบังคับทุกฉบับ ใหอยูในขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2555 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 หนาที่ 4 - 27 โดยประธาน
กรรมการดําเนินการฯ ไดมอบหมายใหนายราชัย อัศเวศน เลขานุการนําเสนอตอที่ประชุมเรียงตามมาตรา      
ที่ขอแกไข 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการขอแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ดังกลาวมีความเหมาะสม นอกจากน้ันยังเปนการรวบรวมการแกไขขอบังคับทั้งหมด
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จํานวน 4 ฉบับใหอยูในฉบับเดียวกันซึ่งจะทําใหสะดวกตอการคนควา อางอิง ตลอดจนการใชงานสําหรับ
สมาชิกและเจาหนาที่ของสหกรณ แตอยางไรก็ตามที่ประชุมเห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมดังน้ี 
 1.  ขอ 35(6) จากเดิม” เปนผูที่เกษียณอายุจากการทํางานตาม (3) (4) และ (5)” แกไข
เปน “เปนผูที่เกษียณอายุจากการทํางานตาม (3) และ (5)” 
 2. ขอ 35(7) จากเดิม “เปนผูที่ออกจากการเปนพนักงานหรือลูกจางหรือลูกจางช่ัวคราว 
ตาม (3) (4) และ (5)” แกไขเปน “เปนผูที่ออกจากการเปนพนักงานหรือลูกจางหรือลูกจางช่ัวคราว ตาม (3) 
และ (5)” 
 3. ใหตัดขอ 35(8) ออกเน่ืองจากมีขอความซ้ํากับขอ 35(4) และใหแกไขขอ 35(9) เปน 
ขอ 35(8) แทน 
 4. ขอ 43(5) จากเดิม “ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 35 (3),(5) โดยมี
ความผิด” แกไขเปน “ถูกใหออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 35 (3),(5) โดยมีความผิด” 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดังน้ี 
1. อนุมัติขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัดพ.ศ. 2555

ตามทีค่ณะกรรมการดําเนินการเสนอ โดยใหแกไขเพิ่มเติมดังน้ี 
(1) ขอ 35(6) จากเดิม” เปนผูที่เกษียณอายุจากการทํางานตาม (3) (4) และ (5)” 

แกไขเปน “เปนผูที่เกษียณอายุจากการทํางานตาม (3) และ (5)” 
(2) ขอ 35(7) จากเดิม “เปนผูที่ออกจากการเปนพนักงานหรือลูกจางหรือลูกจาง

ช่ัวคราว ตาม (3) (4) และ (5)” แกไขเปน “เปนผูที่ออกจากการเปนพนักงานหรือลูกจางหรือลูกจางช่ัวคราว 
ตาม (3) และ (5)” 

(3) ใหตัดขอ 35(8) ออกเน่ืองจากมีขอความซ้ํากับขอ 35(4) และใหแกไขขอ 35(9) 
เปนขอ 35(8) แทน 

(4) ขอ 43(5) จากเดิม “ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 35 (3),(5) โดยมี
ความผิด” แกไขเปน “ถูกใหออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 35 (3),(5) โดยมีความผิด” 

2. มอบหมายใหฝายจัดการดําเนินการจัดสงขอบังคับที่แกไขใหนายทะเบียนพิจารณา ให
ความเห็นชอบตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 วาระท่ี 4.1 เรื่องการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก 
  จากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2552 เปนการประชุมใหญสามัญประจําปโดยผูแทน
สมาชิก เน่ืองจากตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2544 ในหมวด 7             
การประชุมใหญ ขอ 68 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวาหน่ึงพันคน           
ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น      
  สมาชิกสามารถจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปโดยมวลสมาชิกไดอีก โดยอนุมัติใหมี
การแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2544 จากเดิม ใน หมวด 7           
การประชุมใหญ ขอ 68 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวาหน่ึงพันคน           
ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น    
  ปรับเปน     
  ใน หมวด 7 การประชุมใหญ ขอ 68 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณ
มีสมาชิกเกินกวาหน่ึงพันคน ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกก็ได ซึ่งนายทะเบียนเห็นชอบ
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แลว และในการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 มติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 อนุมัติใหมีการประชุม
ใหญฯ โดยมวลสมาชิก   
  ดังน้ันเพื่อใหการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เปนไปตามมติที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2555  จึงขอใหพิจารณาการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ดังน้ี 
  1.  ใหมีการประชุมโดยผูแทนสมาชิก  หรือ 
  2.  ใหมีการประชุมโดยมวลสมาชิก 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการประชุมในปที่ผานมาและในครั้งน้ีมีความเหมาะสมแลว
เพราะสมาชิกสามารถใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกตไดอยางอิสระ จึงเห็นสมควรใหมีการประชุม
โดยมวลสมาชิก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 โดยมวลสมาชิก 

 วาระท่ี 4.2 เรื่องขออนุมัติจัดต้ังกองทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิก  พ.ศ.2555 
 ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด             

ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ไดมีมติใหจัดต้ังกองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก                  
มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  วัตถุประสงคกองทุน 

(1) เพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
(2) เพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ 
(3) เพื่อสงเคราะหจากการประสบอุบัติเหตุ 
(4) เพื่อสวัสดิการมงคลสมรส 
(5) เพื่อสวัสดิการเย่ียมไข 
(6) เพื่อสวัสดิการสมาชิกผูเปนโสด 
(7) เพื่อสวัสดิการสมาชิกผูเกษียณอายุ 
(8) เพื่อสวัสดิการสมาชิกจากการประสบภัยธรรมชาติ 
(9) เพื่อเปนสวัสดิการเกี่ยวกับการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย  
(10) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 2.  ที่มาของเงินกองทุน 
(1) เงินจากการจัดสรรจากกําไรสุทธิ หรือรายจายประจําป 
(2) เงิน หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(3) เงินคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย (ถาม)ี 
(4) ดอกผลจากเงินตามขอ 4 (1),(2) และ (3) 

 3.  การบริหารกองทุน 
   ใหคณะกรรมการต้ังงบประมาณรายจายประจําป หรือกําไรสุทธิประจําป ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรแตไมนอยกวา 100,000 บาทเพื่อเปนเงินกองทุนตามขอ 8(1) จนกวาเงินกองทุนมี
จํานวน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) หลังจากน้ันใหต้ังงบประมาณจากกําไรสุทธิประจําป เพื่อใหกองทุน
รักษาระดับเงินกองทุนใหอยูจํานวน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
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การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาเดิมการจายเงินสวัสดิการตาง ๆ จะจายผานทุนสาธารณะ
ประโยชนซึ่งไมเหมาะสมกับวัตถุประสงคของทุนสาธารณะประโยชน ดังน้ัน จึงสมควรจัดต้ังกองทุนเพื่อ
สวัสดิการสมาชิกเพื่อรองรับภารกิจดังกลาวโดยตรง โดยกองทุนที่จัดต้ังน้ีจะรวบสวัสดิการตาง ๆ ที่สหกรณจัด
ใหแกสมาชิกในปจจุบันไวเปนสวนหน่ึงของกองทุน ซึ่งในอนาคตจะกอใหเกิดประโยชนตอสมาชิกอยางแทจริง 
เน่ืองจากกองทุนน้ีสามารถมีรายไดจากหลายทางชองทางตามที่เสนอ นอกจากน้ันการบริหารกองทุนยังแยก
ตางหากจากทุนสาธารณประโยชนอีกดวยโดยมีการบริหารกองทุนในรูปของคณะกรรมการกองทุน 

อน่ึง คณะกรรมการดําเนินการ ขอแกไขขอความในขอ 2(4) ใหถูกตอง โดยแกไขจากเดิม 
“ดอกผลจากเงินตามขอ 4(1), (2) และ (3)” เปน “ดอกผลจากเงินตามขอ 2(1), (2) และ (3)” สําหรับ
รายละเอียดอื่น ๆ คณะกรรมการดําเนินการจะจัดทําเปนระเบียบตอไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดังน้ี 
1. อนุมัติใหจัดต้ังกองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2555 ตามวัตถุประสงค แหลงที่มา

ของเงินกองทุน และการบริหารกองทุน ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 
2. ใหคณะกรรมการดําเนินการ จัดทําระเบียบเกี่ยวกับกองทุนดังกลาวเพื่อกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการกองทุนตอไป 

 วาระท่ี 4.3 เรื่องขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูแทนสํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา 
 ดวยสํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา โดยผูแทน คือ นายสามารถ นอยบุญญะ  
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา ไดรวมประชุม
ใหญสามัญประจําป 2555 และมีขอเสนอเพิ่มเติม เพื่อการปฏิบัติงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด และอื่นๆ ดังน้ี 
 1. จากการเขารวมประชุมทุกเดือนกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด  ไดเห็นถึงความมุงมั่นของคณะกรรมการดําเนินการ  และแนวคิดในการ
ดําเนินงานสหกรณ  วาเปนสิ่งที่ดีและถูกตองเหมาะสม  โดยเปนไปตามหลักการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ  มีการ
ดําเนินงานอยางรัดกุม ละเอียดมากในการพิจารณาในทุกๆ เรื่อง จึงผลักดันใหเปนสหกรณตัวอยาง            
แตสหกรณโดยทั่วไป กําลังเปนโรค อยู 5 โรค คือ 
  1. กูเปนอาจินต 
  2. กินไมถาย 
  3. หนายการประชุม 
  4. กลุมบริการ 
  5. สันดานทุจริต 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด มีโรคคือ “หนายการประชุม”  
ดังน้ัน ตองแกไขใหตรงจุด  กลาวคือ คณะกรรมการตองทําใหสมาชิกไดเขาใจในคําวา “เจาของสหกรณ” ใหได  
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมใหญ  เพราะโดยสวนใหญสมาชิกมาเลือกต้ังแลวก็กลับ  แตลืมไปวาไดรับคาเบี้ย
ประชุม  ซึ่งจะตองเขารวมประชุมดวย ไมใชเลือกต้ังเสร็จแลวกลับ เพราะเปนคาเบี้ยประชุม ไมใชเบี้ยเลือกต้ัง 
 2. ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 จะตองมีองคประกอบอยู 3 กลุม ดังน้ี คือ 
  1. สมาชิก  จํานวน  1,065  คน 
  2. คณะกรรมการ จํานวน      15  คน 
  3. ฝายจัดการ  จํานวน        6  คน 
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 ซึ่งทั้ง 3 กลุม ตองดําเนินภารกิจในหนาที่ใหมีแนวความคิดและการปฏิบัติเปนไปในทาง
เดียวกัน  เพราะฉะน้ันจะตองดําเนินการประชุมและแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 วาระท่ี 4.4 เรื่องขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา 
  ดวยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา โดยผูแทน คือ นางสาวอุบลศรี นามศิริ 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ ไดรวมประชุมใหญสามัญประจําป 2555 และมีขอเสนอเพิ่มเติม         
เพื่อการปฏิบัติงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด และอื่นๆ ดังน้ี 
  จากการโอนกลับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ใหผูสอบบัญชี
ภาครัฐของกรมตรวจสอบบัญชี  เพื่อตรวจสอบระบบบัญชีของสหกรณ ในป 2556 น้ัน บัดน้ีกรมตรวจบัญชีได
มอบหมายใหนางสาวปยะดา เงินฉลาด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
นครราชสีมา เปนผูสอบบัญชีสหกรณในป 2556 และจะดําเนินการตรวจสอบบัญชีใหทันเวลาเชนเดียวกับ   
ผูสอบบัญชีภาคเอกชน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
                    ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณสมาชิกและผูมีเกียรติทุกทานที่เสียสละเวลามารวมประชุม
และกลาวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.    
    
 ลงช่ือ 
  (นายณรงค  อัครพัฒนากูล)  
  ประธานที่ประชุม  
  
 ลงช่ือ 
  (นายราชัย  อัศเวศน)  
  เลขานุการที่ประชุม  
   


