
 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2557 เวลา 13.00 น. 
ณ หองสุรนารี สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

------------------------------------------- 
ผูเขาประชุม 

1. คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 คน 
2. สมาชิก จํานวน 915 คน 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ ผูตรวจสอบกิจการ 
2. นายสามารถ นอยบุญญะ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 

(สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา) 
3. นายดิเรก ศรีบุตร นักวิชาการชํานาญการสหกรณ 

(สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา) 
4. นางสาวปยะดา เงินฉลาด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ 

(สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา) 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

อาจารย ดร.วุฒิ  ดานกิตติกุล (รองอธิการบดีฝายบริหาร) แจงวาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
สุรนารี ติดภารกิจจึงมอบหมายให อาจารย ดร.วุฒิ  ดานกิตติกุล (รองอธิการบดีฝายบริหาร) เปนประธาน       
ในที่ประชุม 

ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหนายณรงค  อัครพัฒนากูล ประธานกรรมการดําเนินการฯ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 วาระท่ี 1.1 เรื่อง การรับสมาชิกและการออกจากสมาชิกสหกรณระหวางป 2556 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ขอนําเสนอผลการรับสมาชิกและการออกจากสมาชิก
สหกรณมีรายละเอียดดังน้ี 

 จํานวนสมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,198 คน 
บวก สมาชิกสมัครใหมระหวางป 139 คน 
 รวม 1,337 คน 
หัก สมาชิกลาออก 77 คน 
 จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,260 คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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 วาระท่ี 1.2 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2556 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ชุดที่ 19 
(พ.ศ.2556) ไดบริหารงานสหกรณเปนไปตามภายใตพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขฉบับที่ 2 
พ.ศ.2553 และดําเนินงานโดยยึดถือประโยชนแกสมาชิกและสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 
ไดนําเสนอผลการดําเนินงานของสหกรณ ในรอบป 2556 ที่ผานมา ปรากฏตามหนังสือรายงานประจําป 2556 
หนาที่ 17 - 36 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ    

 วาระท่ี 1.3 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ 
  ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 ไดเลือกขาพเจา        
นายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 
สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งขาพเจาไดดําเนินการตรวจสอบและรายงานผล             
การตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนน้ัน จึงเสนอสรุปผลการตรวจสอบประจําป ดังน้ี 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการลงทุนของสหกรณ 
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 
- หลักฐานเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตองตามควร 

- การบันทึกรายการบัญชีเงินรับฝาก เงินใหกู และทุนเรือนหุน ถูกตองตามควร
และเปนไปตามนโยบายการบัญชี ทําใหรายงานทางการบัญชีมีความถูกตอง 
เปนปจจุบัน 

3.2 การเงิน 
3.2.1 สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 53,574,242.43 บาท 

ประกอบดวย 
เงินสด       90,109.00 บาท 
เงินฝากธนาคาร-ประเภทออมทรัพย 13,484,133.43 บาท 

เงินฝากประจํา-ประเภทประจํา  22 เดือน 40,000,000.00 บาท 
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3.2.2 เงิ นฝากสหกรณ  ณ 31 ธันวาคม 2556 มี เงินฝากสหกรณคงเหลื อ 

83,575,435.86 บาท ประกอบดวย 

สอ. สาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด        6,175.62 บาท 
สอ. โรงพยาบาลมหาราช จํากัด 17,075,999.69 บาท 

สอ. ครูนครราชสีมา จํากัด 1,183,799.20 บาท 
สอ. กองบิน 1 จํากัด 13,034,410.96 บาท 

สอ. ขาราชการจังหวัดนครราชสีมา จํากัด 52,275,050.39 บาท 
3.2.3 การรับจาย การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคาร 

ในระหวางป การรับจาย การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคาร 
สหกรณสามารถดําเนินการเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด ผูตรวจสอบกิจการไดทําการตรวจสอบบัญชีเงิน
สด และบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยไดยืนยันยอดกับรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน และสมุดเงินฝากธนาคาร
แลว ปรากฏวา ยอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคารมียอดถูกตอง ตรงกัน 

3.3  การดําเนินงานของสหกรณ 

3.3.1  ดานสมาชิก 
สหกรณมีสมาชิก เมื่อตนป 2556 จํานวน 1,198 คน ระหวางปมีสมาชิก

เพิ่มข้ึน 139 คน ลาออกจากสหกรณ 77 คน ยอดคงเหลือสมาชิก ณ วันสิ้นป จํานวน 1,260 คน คณะกรรมการ
ดําเนินการ ไดอนุมัติการรับและลาออกของสมาชิกเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

3.3.2  ดานการลงทุน 

ในป 2556 สหกรณไดลงทุนเพิ่มในหุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย เปนจํานวน
เงิน 10,000,000.00 บาท ณ สิ้นป 2556 สหกรณมีเงินลงทุน 59,000,000.00 บาท ประกอบดวย 

หุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย 40,000,000.00 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
คณะกรรมการฯ  ไดพิจารณาแหลงลงทุนจากการวิเคราะหทางการเงินของฝายจัดการเปนผูจัดเตรียมขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจลงทุนในสถาบันที่มีความมั่นคง รวมทั้งมีผลตอบแทนสูง 

3.3.3  ดานสินเช่ือ 
ณ สิ้นป  2556 สหกรณมี เ งิ น ให กู ค ง เหลื อ  5 ประ เภท เป นเ งิ น 

636,937,269.77 บาท ประกอบดวย 
ประเภทเงินใหกู จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) 

(1) เงินใหกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 204 2,021,347.11 

(2) เงินใหกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน-เงินปนผล 112 1,103,800.00 

(3) เงินใหกูสามัญ-สมาชิก 572 313,461,305.21 

(4) เงินใหกูสามัญ-สหกรณอ่ืน 1 67,910,000.00 

(5) เงินใหกูพิเศษ 288 252,440,817.45 
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3.3.4  ดานเงินรับฝาก 

ณ สิ้นป 2556 สหกรณมีเงินรับฝาก จํานวนทั้งสิ้น 403,821,659.14 บาท
ประกอบดวย 

จํานวนเงิน : บาท 

3.3.5  ดานทุน สหกรณมีทุนเรือนหุน ทุนสํารองและทุนสะสม ประกอบดวย 
จํานวนเงิน : บาท 

ประเภททุน ยอดยกมา เพ่ิมระหวางป ถอนระหวางป ยอดคงเหลือ 

(1) ทุนเรือนหุน 344,058,980.00 52,912,480.00 12,818,250.00 384,153,210.00 
(2) ทุนสํารอง 17,080,511.01 2,235,949.82 - 19,316,460.83 

(3) ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบอ่ืน     

- ทุนสาธารณประโยชน 82,238.28 855,146.95 677,000.00 260,385.23 

- ทุนเพ่ือการจัดตั้งสํานักงาน 283,947.49 - - 283,947.49 

- ทุนรักษาระดับอัตราเงิน ปนผล 1,668,979.96 10,000.00 - 1,678,979.96 

- กองทุนเพ่ือชวยเหลือผูค้ําประกัน 200,000.00 - - 200,000.00 

- กองทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิก 0.00 226,712.97 - 226,712.97 

3.3.6  ผลการดําเนินงาน ประจําป 2556 
ในการดําเนินการของสหกรณ ประจําป 2556 มีรายไดจากการดําเนินงาน

ทั้งสิ้น 41,091,259.17 บาทและมีคาใชจายทั้งสิ้น 16,253,569.58 บาท มีกําไรสุทธิ 24,837,689.59 บาท 
(ประมาณการกําไรสุทธิ 25,427,330 บาท กําไรสุทธิเกิดข้ึนจริงตํ่ากวาประมาณการ 589,640.41 บาท คิดเปน
รอยละ 2.32) 

จํานวนเงิน : บาท 

รายการ ประมาณการ เกิดข้ึนจริง 
สูง(ตํ่า)กวาประมาณการ 

บาท รอยละ 

รายได 43,054,000.00 41,091,259.17 (1,962,740.83) (4.56) 

(1) คาธรรมเนียมแรกเขา 2,500.00 19,800.00 17,300.00 692.00 
(2) ดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืม 32,882,000.00 31,764,261.42 (1,117,738.58) (3.40) 
(3) ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและสหกรณ 7,145,800.00 6,901,278.71 (244,521.29) (3.42) 
(4) ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 2,876,200.00 2,100,351.31 (775,848.69) (26.97) 
(5) รายไดอ่ืน 147,500.00 302,567.73 155,067.73 107.16 

 
 
 

ประเภทเงินรับฝาก ยอดยกมา เพ่ิมระหวางป ถอนระหวางป ยอดคงเหลือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย 18,385,526.19 56,806,793.09 58,037,694.91 17,154,624.37 

(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 355,889,258.29 194,376,873.37 163,599,096.89 386,667,034.77 

(3) เงินฝากเก็บหอมออมทรัพย 13,548,896.50 1,935,902.57 15,484,799.07 - 

รวมทั้งส้ิน 387,823,680.98 253,119,569.03 237,121,590.87 403,821,659.14 
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รายการ ประมาณการ เกิดข้ึนจริง 
สูง(ตํ่า)กวาประมาณการ 

บาท รอยละ 

คาใชจาย 17,626,670.00 16,253,569.58 (1,373,100.42) (7.79) 
(1) เงินเดือน 2,025,000.00 1,957,560.00 (67,440.00) (3.33) 
(2) คาสวัสดิการ 839,000.00 780,196.09 (58,803.91) (7.01) 
(3) คาลวงเวลา 15,000.00 57,545.15 42,545.15  283.63  
(4) คาเบี้ยประชุม 177,000.00 147,250.00 (29,750.00) (16.81) 
(5) คาตอบแทน 94,000.00 71,790.19 (22,209.81) (23.63) 
(6) คาใชสอย 520,000.00 453,965.21 (66,034.79) (12.70) 
(7) คาใชจายจัดประชุมใหญ 366,000.00 279,520.00 (86,480.00) (23.63) 

(8) หน้ีสงสัยจะสูญ 90,000.00 - (90,000.00) (100.00) 
(9) คาบํารุงรักษาครุภัณฑ 82,000.00 75,850.00 (6,150.00) (7.50) 
(10) สาธารณูปโภค 103,000.00 115,525.53 12,525.53  12.16  
(11) คาจางเหมา 81,000.00 78,280.00 (2,720.00) (3.36) 
(12) คาวัสด ุ 170,000.00 145,796.55 (24,203.45) (14.24) 
(13) ดอกเบี้ยจาย 12,594,700.00 11,776,578.02 (818,121.98) (6.50) 
(14) คาเสื่อมราคา 269,970.00 225,734.84 (44,235.16) (16.39) 
(15) คาใชจายพัฒนาระบบสหกรณ 200,000.00 87,978.00 (112,022.00) (56.01) 

  การดําเนินธุรกิจสหกรณ มีการควบคุมรายไดและคาใชจายใหเปนไปตามแผนงบประมาณ
ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556  
 ขอเสนอแนะ 

1. สหกรณควรติดตามฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของสหกรณอื่นที่สหกรณ
ออมทรัพย มทส. ไดนําเงินไปลงทุน/ฝากเงินไวเปนระยะๆ 

2. ในกรณีที่สหกรณฯ มีเงินรับฝาก/เงินกูประเภทใหม ควรสอบทานการคํานวณดอกเบี้ย
ของโปรแกรม เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน 

3. การจัดเก็บโฉนดที่ดินควรจัดเก็บในตูนิรภัย และเก็บในหองมั่นคง (Strong room)             
เพื่อความปลอดภัย 

4. สหกรณควรเรงรัดการดําเนินงานตามแผนงานงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุนกอสราง         
ควรกําหนดกรอบระยะเวลาแลวเสร็จ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

 วาระท่ี 1.4  เรื่องผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณประจําป 2556 
  ดวยกรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ โดยใชตัวช้ีวัดตาม
ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ เรื่องกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2553 และ
โดยที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด เปนองคกรที่อยูในกํากับดูแลของกรมสงเสริม
สหกรณ ซึ่งไดรับการประเมินเพื่อการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 2556   
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 จากผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 2556 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  จํากัด  ไดรับการจัดระดับมาตรฐานอยูในระดับ  A  หมายถึง  การจัดระดับมาตรฐานสหกรณอยูใน
ระดับ ดีเลิศ ซึ่งเปนปที่สามตอเน่ืองจากป 2554  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2555  
 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2556 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2555 เมื่อวันที่                
14 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งไดดําเนินการแจงใหสมาชิกรับรองรายงานการประชุมฯ ในที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2556 มีผลดังน้ี 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 
2556 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระท่ี 3.1  เรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ประจําป 2557 
  ดวยพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 บัญญัติไววา ใหสหกรณมี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอีกไมเกินสิบสี่คน             
ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับต้ังแตวันเลือกต้ัง 
เมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของ
กรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 
  กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังอีกได แตตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน 
  ในกรณีที่มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการ
ดําเนินการสหกรณที่ไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประจําป 2556 ตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน        
7 คน ดังน้ี 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล วันที่เขาดํารงตําแหนง 
วาระในการดํารงตําแหนง 

หมายเหต ุวาระที่ 1 วาระที่ 2 
ปที 1 ปที 2 ปที 1 ปที 2 

1 นายณรงค  อัครพัฒนากูล 15 กุมภาพันธ 2556     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 19 (หมดวาระ) 
2 นายอมรเทพ  เทพวิชิต 15 กุมภาพันธ 2556     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 19 (หมดวาระ) 
3 รศ.สุทิน  คูหาเรืองรอง 15 กุมภาพันธ 2556     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 19 (หมดวาระ) 
4 ผศ.สุขเกษม  วัชรมัยสกุล 15 กุมภาพันธ 2556     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 19 (หมดวาระ) 
5 นายศราวุธ  ปอมสินทรัพย 15 กุมภาพันธ 2556     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 19 (หมดวาระ) 
6 นางพนิดา  โพธิ์ประสพกุล 15 กุมภาพันธ 2556     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 19 (หมดวาระ) 
7 นางสาวจิตตานันท  ติกุล 15 กุมภาพันธ 2556     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 19 (หมดวาระ) 
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     ในป 2557 จึงตองดําเนินการเลือกต้ังใหม โดยเรียกคณะกรรมการชุดน้ีวา คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 20 (พ.ศ. 2557) ประกอบดวย 

  1.  ประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน  1  คน อยูในวาระ 2 ป 
  2.  คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 6  คน อยูในวาระ 2 ป 
  จากการประกาศรับสมัครของคณะอนุกรรมการรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติของ
ผูสมัครเขารับการเลือกต้ัง มีผูสมัครเขารับการเลือกต้ังในตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 4 คน 
และตําแหนงกรรมการดําเนินการ  จํานวน 7 คน จากการเปดรับสมัครต้ังแตวันที่ 9 ธันวาคม 2556 -                  
13 มกราคม พ.ศ.2557  
  จึงเสนอที่ประชุมใหญเลือกต้ังประธานและกรรมการดําเนินการ ที่ครบวาระ รวมจํานวน 7 คน 
โดยมีวาระอยูในตําแหนง 2 ป   

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

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมมีติดังน้ี   
 1. อนุมัติใหแตงต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังและพยานการตรวจนับคะแนน ประกอบดวย
บุคคลดังตอไปน้ี 
 - วาที่ร.ต. สมชาย รักกลาง เปนประธานการตรวจนับคะแนน 
 - นายนพดล พริ้งเพราะ เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นายสุทธิรักษ ไชยรักษ เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นางจีรภรณ โชติพนัส เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - น.ส.ชมพูนุท ศรีภราพิทักษ เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - น.ส.สุภาพร ศรีภราพิทักษ เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - น.ส.นพวรรณ ไตรสารศร ี เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นางกัญธมน ฤทธิอนันตศิร ิ เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นางสุจิตรา วงศพรหม เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - น.ส.ยุวธิดา ทศานนท เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนนและเลขานุการ 
 2. อนุมัติหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ัง ดังน้ี 

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

 - บัตรที่ไมมีตราสหกรณและลายมือช่ือประธานคณะอนุกรรมการเลือกต้ัง 
 - บัตรที่ไมมีหมายเลขกํากับบัตรเลือกต้ัง 
 - บัตรที่ลงคะแนนเกิน 6 ชอง เพื่อการเลือกคณะกรรมการ 

2.4  อนุมัติหลักเกณฑและวิธีการตรวจนับคะแนน ดังน้ี 
- ใหขานการลงคะแนนเลือกต้ังจากบัตรเลือกต้ังของบรรดาสมาชิก 
 - ใหบันทึกการขานคะแนนบนกระดานบันทึกคะแนน โดยนับทีละ 5 คะแนน     

(ขีด 4 ตัด 1) 
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3. รับทราบผลการเลือกต้ังตําแหนงกรรมการ มีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการเลือกต้ังตําแหนงประธานกรรมการ 
ลําดับท่ีไดรับเลือก หมายเลขผูสมัคร ชื่อ - สกุล คะแนน 

1 1 รองศาสตราจารย ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ 274 
2 3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย มีคํา 269 
3 4 อาจารย ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 221 
4 2 ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน สัตยธรรม 86 

หมายเหตุ 
มีสมาชิกลงทะเบียน   915  คน 
 1. จํานวนสมาชิกที่ใชสิทธ์ิเลือกต้ัง 898  คน 
  - บัตรดี 850  ใบ 
  - บัตรเสีย 10  ใบ 
  - ไมประสงคลงคะแนน 38  ใบ 
 2. จํานวนสมาชิกที่ไมใชสิทธ์ิเลือกต้ัง 17  คน 

ผลการเลือกต้ังตําแหนงกรรมการ 

ลําดับท่ีไดรับเลือก หมายเลขผูสมัคร ชื่อ - สกุล คะแนน 
1 2 รองศาสตราจารยเกรียงไกร ไตรสาร 541  
2 6 นายธัญเทพ พรหมสอน 472 
3 1 นายคัมภีร ศิริคะเณรัตน 463  
4 7 นางสาวลฎาภา รัตนจารุ 433 
5 5 นางภัทรานิษฐ ปริญญากุลเสฏฐ 415 
6 3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร กาญจนทวี 406 
7 4 นายสุเมธ มานิมนต 369 

 หมายเหตุ 
มีสมาชิกลงทะเบียน   915  คน 
 1. จํานวนสมาชิกที่ใชสิทธ์ิเลือกต้ัง 900  คน 
  - บัตรดี 849  ใบ 
  - บัตรเสีย 9  ใบ 
  - ไมประสงคลงคะแนน 42  ใบ 
 2. จํานวนสมาชิกที่ไมใชสิทธ์ิเลือกต้ัง 15  คน 
      

4. มอบหมายใหฝายจัดการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 วาระท่ี 3.2 เรื่องการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2557 
  ดวยมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.2542 กําหนดใหสหกรณมีผูตรวจสอบ
กิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณน้ัน  
ในการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณ 
  ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2555   
กําหนดเกี่ยวกับผูตรวจสอบกิจการดังน้ี  
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  ขอ 106. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก            
ผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐศาสตร หรือการสหกรณ                
เปนผูตรวจสอบกิจการขงสหกรณประจําป จํานวนไมเกินหาคน หรือหน่ึงนิติบุคคล 
  ที่ประชุมใหญจะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําใน
สหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได 
  ขอ 107. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมี
กําหนดเวลาหน่ึงปทางบัญชีสหกรณ  ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหม  
ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
  อน่ึง จากคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ เรื่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ                
พ.ศ.2556 ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ไดแนะนําใหสหกรณอาจเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารอง
ไวดวย เพื่อใหผูตรวจสอบกิจการที่สหกรณเลือกต้ังสํารองไว สามารถปฏิบัติงานไดทันทีในกรณีที่ผูตรวจสอบ
กิจการที่ไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญพนจากตําแหนง  ยกเวนกรณีถึงคราวออกตามวาระ 
  บัดน้ี ผูตรวจสอบกิจการสหกรณประจําป 2556 ไดสิ้นสุดวาระลงแลว จึ่งขอเสนอ          
ที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2557 เพื่อการดําเนินการตรวจสอบกิจการสหกรณ
ตอไป 
  จึงขอเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป  2557                    
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  1.  จํานวนของการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2557 
  2.  คาตอบแทนของผูตรวจสอบกิจการตอคนตอเดือน 
  3.  ผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารอง 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาภารกิจของสหกรณยังไมสลับซับซอนมากนักจึงสมควร
กําหนดใหมีผูสอบกิจการของสหกรณ ประจําป 2557 จํานวน 1 คน โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเพียง 1 ป 
และสมควรจายคาตอบแทน จํานวน 2,000 บาทตอเดือน  ซึ่งเปนไปตามทางปฏิบัติที่ผานมา หลังจากน้ันไดมี
สมาชิกเสนอนายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ  พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน 
เพื่อทําหนาที่ดังกลาว  โดยมีสมาชิกในที่ประชุมใหการรับรองการเสนอช่ือ และนายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ         
มิไดปฏิเสธในการเสนอช่ือ และไมมีการเสนอช่ือบุคคลอื่น ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวานายจีรศักด์ิ       
ต้ังปฏิพัทธ  เปนผูมีความรู ความสามารถ และเปนผูเหมาะสม จึงเห็นสมควรแตงต้ัง นายจีรศักด์ิ  ต้ังปฏิพัทธ 
เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ประจําป 2557  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดังน้ี 
(1) กําหนดใหมีผูสอบกิจการของสหกรณ ประจําป 2557 จํานวน 1 คน โดยใหมีวาระ    

การดํารงตําแหนง 1 ปนับจากวันเลือกต้ัง 
(2) เลือกนายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ประจําป 2557 โดยจายคาตอบแทนเปนรายเดือนๆ ละ 2,000 บาท (สองพันบาทถวน)  
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 วาระท่ี 3.3 เรื่องขออนุมัติงบการเงินประจําป 2556  
  (รับรองโดยนางสาวปยะดา เงินฉลาด ผูสอบบัญชีสหกรณในสายสอบบัญชีท่ี นม 15) 
  คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จํากัด ชุดที่ 19 
(พ.ศ. 2556) ขอนําเสนองบดุล งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจําป 2556 เพื่อที่ประชุมใหญพิจารณา
อนุมัติ ทั้งน้ีตามนัยขอ 75(3) แหงขอบังคับสหกรณ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี ประกอบดวย 
 1. รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 2. งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 3. งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  
 4. งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 6. หนังสือรับรองของสหกรณ 
 มีรายละเอียดตามหนังสือรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 หนาที่ 67 - 81 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินดังกลาวถูกตองแลวสมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินประจําป 2556 ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอ 

 วาระท่ี 3.4 เรื่องขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2556 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ชุดที่ 19 
(พ.ศ. 2556) ขอนําเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2556 เพื่อที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ีตามนัยขอ 
75(3) แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 

รายการ 
รอยละ 

ของรายการ 
รอยละ 

ของกําไร 
จํานวนเงิน 

1. เปนเงินสํารอง ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  10.9537 2,720,652.34 
2. 
 

เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิแตตอง
ไมเกิน 10,000 บาท ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 0.0403 10,000.00 

3. 
 

เปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิก ไมเกินรอยละ 10 ตอป ตามกฎหมายวา
ดวยสหกรณกําหนด 

5.30 75.7285 18,809,213.50 

4. 
 

เปนเงินเฉล่ียคืนตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู ซ่ึงสมาชิกน้ัน ๆ ไดสง
แกสหกรณในระหวางป(ยกเวนสมาชิกที่ผิดนัดชําระสงเงินงวดชําระหน้ี) 

7.50 9.3930 2,333,017.75 

5. เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ 3.20 3.2000 794,806.00 
6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2 แหงทุนเรือนหุน ณ วันส้ินป  0.0403 10,000.00 
7. เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  0.2416 60,000.00 
8. ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนตางๆ เพื่อเสริมความม่ันคงใหแกสหกรณ  0.00 0.00 
 8.1  กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก  0.4026 100,000.00 
   100.00 24,837,689.59 

 หมายเหตุ 
1.คาหุนทั้งสิ้น เปนเงิน 384,153,210.00 บาท 
2.ดอกเบี้ยรับจากสมาชิกทั้งสิ้น เปนเงิน 30,518,549.44 บาท 
3.กําไรสุทธิทั้งสิ้น เปนเงิน 24,837,689.59 บาท 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556    
- ทุนสํารอง คงเหลือ 19,316,460.83 บาท 
- ทุนสาธารณประโยชน คงเหลือ 260,385.23 บาท 
- ทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงาน คงเหลือ 283,947.49 บาท 
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล คงเหลือ 1,678,979.96 บาท 
- กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก คงเหลือ 226,712.97 บาท 

สรุปการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2556 ตามท่ีเสนอมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  เปนของสมาชิกรอยละ 85.1215 ของกําไรสุทธิคือ 

1.1 เงินปนผล 18,809,213.50 บาท 
1.2 เงินเฉลี่ยคืน 2,333,017.75 บาท 
 รวม 21,142,231.25 บาท 

 2. เปนผลประโยชนแกสมาชิกรอยละ 11.6382 ของกําไรสุทธ ิคือ 
2.1 ทุนสํารอง 2,720,652.34 บาท 
2.2 ทุนสาธารณประโยชน 60,000.00 บาท 
2.3 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 10,000.00 บาท 
2.4 กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก 100,000.00 บาท 
 รวม 2,890,652.34 บาท 

 3. เปนของกรรมการและเจาหนาท่ีรอยละ 3.2000 ของกําไรสุทธิ คือ 
 โบนัสกรรมการและเจาหนาที ่ 794,806.00 บาท 

 4. เปนของสันนิบาตสหกรณรอยละ 0.0403 ของกําไรสุทธ ิคือ 
 บํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 10,000.00 บาท 

เปรียบเทียบสัดสวนการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปยอนหลัง 5 ป 

รายการ 
รอยละของกําไรสุทธ ิ

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 
1. เปนของสมาชิก 83.6632 81.9645 81.9645 84.5689 82.4388 
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก 13.2656 14.4840 14.4840 11.8824 14.3165 
3. เปนของกรรมการและเจาหนาที่ 3.0000 3.5000 3.5000 3.5000 3.2000 
4. เปนของสันนิบาตสหกรณ 0.0712 0.0613 0.0613 0.0486 0.0447 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรกําไรสุทธิตามที่เสนอเปนไปตามกฎหมายและ
เหมาะสมแลวสมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2556 ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอ 
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 วาระท่ี 3.5 เรื่องขออนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมและวงเงินคํ้าประกัน ประจําป 2557 
  ในป 2556 ที่ประชุมใหญไดอนุมัติวงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้าประกันประจําป 2556 
เพื่อใหสหกรณกูยืมเงินและหรือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินตางๆ มาเปนทุนดําเนินงานและรักษาสภาพคลอง
ของสหกรณ เปนวงเงิน 100,000,000.00 บาท (หน่ึงรอยลานบาทถวน) ซึ่งนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบให
กําหนดวงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้าประกันประจําป 2556 เปนวงเงิน 100,000,000.00 บาท (หน่ึงรอยลาน
บาทถวน) 
  สําหรับป 2557 คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแลวเห็นวาวงเงินดังกลาวขางตน            
มีความเหมาะสมที่จะใชในการดําเนินการและการรักษาสภาพคลองของสหกรณเชนเดียวกันกับป 2555 และ
โดยเหตุแหงขอบังคับสหกรณ   
  ขอ 75 (6)แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด              
พ.ศ.2555 กําหนดให “ที่ประชุมใหญเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน” 
และมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดให “การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของ
สหกรณจะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ” 
  จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติใหสหกรณมีวงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้า
ประกันประจําป 2557 เปนเงิน 100,000,000.00 (หน่ึงรอยลานบาทถวน) เพื่อจะดําเนินการขอความเห็นชอบ
ตอนายทะเบียนสหกรณตอไป 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาวงเงินกูยืมและวงเงินคํ้าประกันของสหกรณที่นําเสนอ      
มีความเหมาะสมกับการดําเนินงานของสหกรณแลว สมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหสหกรณมีวงเงินกูยืมหรือวงเงินคํ้าประกัน ประจําป 
2557 จํานวน 100,000,000.00 บาท (หน่ึงรอยลานบาทถวน) ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 

    วาระท่ี 3.6 เรื่องขออนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2557 
 ดวยขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ขอ 75(7) 
กําหนดใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ ฉะน้ัน                
เพื่ออนุมัติใหเปนไปตามขอบังคับ คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จํากัด ชุดที่ 19 (พ.ศ.2556) ไดจัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2557 เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ
พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 หนาที่ 85 - 93 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาแผนงานและงบประมาณที่นําเสนอมีความเหมาะสม
ถูกตองแลวสมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย  ประจําป 2557 ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเสนอ  
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 วาระท่ี 3.7 เรื่องการจัดจางผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2557 
 ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดจัดทําโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ
ข้ึน  เพื่อกระจายงานดานการสอบบัญชีสหกรณไปสูภาคเอกชนโดยใหสหกรณในโครงการสามารถจัดจางผูสอบ
บัญชีภาคเอกชนใหทําการตรวจสอบบัญชีสหกรณได 
 เพื่อสนองนโยบายดังกลาวของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  และเพื่อใหการตรวจสอบบัญชี
และรับรองงบการเงินของสหกรณเปนไปดวยความรวดเร็วมากข้ึน  สหกรณโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญ จึงไดจัดจางผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเขาตรวจสอบบัญชีสหกรณต้ังแต ป 2544 เปนตนมา 
 คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด            
ชุดที่ 19 (พ.ศ.2556) ไดพิจารณาสรรหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตไมนอยกวา 2 ราย ข้ึนไป  ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ประจําป 2557 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 หนาที่ 94 - 96 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา นายปรเมศร แพลูกอิน (บริษัท คิว.ออดิทต้ิง จํากัด)           
เปนผูมีความชํานาญ และมปีระสบการณดานการสอบบัญชีสหกรณหลายแหง ตลอดจนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ในป 2553 และ ป 2554 จึงเห็นสมควรเลือกนายปรเมศร     
แพลูกอิน (บริษัท คิว.ออดิทต้ิง จํากัด) เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทคัดเลือก นายปรเมศร แพลูกอิน (บริษัท คิว.
ออดิทต้ิง จํากัด) เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด สําหรับปทางบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 60,000.00 บาท (หกหมื่น
บาทถวน) 

    วาระท่ี 3.8 เรื่องพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของสหกรณ ขอ 43 (การขาดจากสมาชิกภาพ) 
 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
สุรนารี  จํากัด  ในการประชุมครั้งที่12/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับ ขอที่ 43 ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด เพื่อใหเปนไปในแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสม และเกิดผลดีแกสหกรณตอไป โดยมีรายละเอียดการแกไขดังน้ี 

ขอความเดิม ขอ 43. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด   
ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(5) ถูกใหออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 35 (3), (5)  โดยมีความผิด 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอความที่ขอแกไข ขอ 43. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
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(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(5) ใหออกหรือถูกใหออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 35 (3), (5) โดยมีความผิด 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ดังกลาว เปนการเพิ่มขอความใหชัดเจนและครอบคุลมถึงการใหออกในกรณีที่ไมใช 
เกิดจากการกระทําผิดวินัยดวย จึงเห็นสมควรใหมีการปรับแกขอบังคับ ขอ 43 ดังกลาวขางตน  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดังน้ี 
  1. อนุมัติใหแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2555 
ขอ 43 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ โดยใหแกไขเพิ่มเติม ดังน้ี 
 ขอ 43  การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิภาพเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(5) ใหออกหรือถูกใหออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 35 (3), (5)         

โดยมีความผิด 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

2. มอบหมายใหฝายจัดการดําเนินการจัดสงขอบังคับที่แกไขใหนายทะเบียนพิจารณา      
ใหความเห็นชอบตอไป 

    วาระท่ี 3.9 เรื่องพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของสหกรณ ขอ 35 (คุณสมบัติของสมาชิก) 
 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
สุรนารี  จํากัด  ในการประชุมครั้งที่12/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับ ขอที่ 35 ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด เพื่อใหเปนไปในแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสม และเกิดผลดีแกสหกรณตอไป โดยมีรายละเอียดการแกไขดังน้ี 

 ขอความเดิม  ขอ 35. คุณสมบัติของสมาขิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เปนพนักงานและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึง

บุคลากรที่ขอยืมตัวมาปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และผูดํารงตําแหนง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 หรือเปนเจาหนาที่และลูกจางประจําของสหกรณน้ี 

(4) ผูมีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม 
(5) เปนลูกจางช่ัวคราวของหนวยวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการําพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 
(6) เปนผูเกษียณอายุจากการทํางานของหนวยงานตาม (3) และ (5) 
(7) เปนผูที่ออกจากการเปนพนักงานหรือลูกจางช่ัวคราวตาม (3) และ (5)            

โดยมิไดออกเพราะกระทําผิดวินัย 
(8) มิไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
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ขอความท่ีขอแกไข  ขอ 35. คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เปนพนักงานและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึง

บุคลากรที่ขอยืมตัวมาปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และผูดํารงตําแหนง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ.2533 หรือเปนเจาหนาที่และลูกจางประจําของสหกรณน้ี 

(4) ผูมีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม 
(5) เปนลูกจางชั่วคราวของหนวยงานหรือหนวยวิสาหกิจมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี หรือสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 

(6) เปนผูเกษียณอายุจากการทํางานของหนวยงานตาม (3) และ (5) 
(7) เปนผูที่ออกจากการเปนพนักงานหรือลูกจางช่ัวคราวตาม (3) และ (5)          

โดยมิไดออกเพราะกระทําผิดวินัย 
(8) มิไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ดังกลาว เพื่อรองรับการขยายตัวการเปนสมาชิกของหนวยงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีและเปนประโยชนตอลูกจางช่ัวคราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกับลูกจางของหนวยวิสาหกิจ จึงเห็นสมควรมีการปรับแกขอบังคับ ขอ 35 ตามที่เสนอ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดังน้ี 
  1. อนุมัติใหแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2555 
ขอ 35 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ โดยใหแกไขเพิ่มเติม ดังน้ี 

ขอ 35. คุณสมบัติของสมาขิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เปนพนักงานและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึง

บุคลากรที่ขอยืมตัวมาปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และผูดํารงตําแหนง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 หรือเปนเจาหนาที่และลูกจางประจําของสหกรณน้ี 

(4) ผูมีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม 
(5) เปนลูกจางช่ัวคราวของหนวยงานหรือหนวยวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี  หรือสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เปนกรณีๆ ไป 

(6) เปนผูเกษียณอายุจากการทํางานของหนวยงานตาม (3) และ (5) 
(7) เปนผูที่ออกจากการเปนพนักงานหรือลูกจางช่ัวคราวตาม (3) และ (5)          

โดยมิไดออกเพราะกระทําผิดวินัย 
(8) มิไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

2. มอบหมายใหฝายจัดการดําเนินการจัดสงขอบังคับที่แกไขใหนายทะเบียนพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป 
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    วาระท่ี 3.10 เรื่องการสัมมนาสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด 
 ดวยที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2550 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 มีมติใหมีการจัด
สัมมนาประจําปของสหกรณเพื่อสมาชิก โดยใหจัดสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยแทนการจัดสัมมนานอก
มหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้ังแตปงบประมาณ 2552 เปนตนไป แตเน่ืองจากปจจุบันไดมีสมาชิกสหกรณ ตองการให
สหกรณมีการจัดสัมมนาสมาชิก ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการเพิ่มประสบการณ และพบปะระหวางเพื่อน
สมาชิกสหกรณตางหนวยงาน เพื่อการสรางความรัก ความสามัคคีในบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึน 
 ดังน้ัน จากขอเสนอดังกลาวขางตน สหกรณจะสามารถดําเนินการเพื่อการจัดสัมมนาสมาชิก
สหกรณภายนอกมหาวิทยาลัยได ก็ตอเมื่อที่ประชุมใหญสามัญประจําป มีมติอนุมัติใหสหกรณดําเนินการได 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการสัมมนาสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ดังกลาวมีความเหมาะสมดีแลว จึงเห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จํากัด ดําเนินการจัดการสัมมนาสมาชิก โดยใชสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได ทั้งน้ีต้ังแต
ปงบประมาณ 2557  เปนตนไป 

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
แลว และในการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 มติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2555 อนุมัติใหมีการประชุม
ใหญฯ โดยมวลสมาชิก   
  ดังน้ันเพื่อใหการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เปนไปตามมติที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2556  จึงขอใหพิจารณาการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ดังน้ี 
  1.  ใหมีการประชุมโดยผูแทนสมาชิก  หรือ 
  2.  ใหมีการประชุมโดยมวลสมาชิก 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการประชุมในปที่ผานมาและในครั้งน้ีมีความเหมาะสมแลว
เพราะสมาชิกสามารถใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกตไดอยางอิสระ จึงเห็นสมควรใหมีการประชุม
โดยมวลสมาชิก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 โดยมวลสมาชิก 
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 วาระท่ี 4.2 เรื่องพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของสหกรณ 

ขอ  73. (องคประชุมในการประชุมใหญ) 
ขอ  82.  (การประชุมและองคประชุม) 
ขอ 85. (คณะกรรมการอํานวยการ) 
ขอ 87. (คณะกรรมการเงินกู) 
ขอ 89. (คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ) 

 จากมติประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด คร้ังท่ี 
12/2556 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 เห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ เก่ียวกับการประชุมดวยวิธีการ
ติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยี  ท่ีสามารถถายทอดภาพและเสียง เพ่ือใหเปนไปในแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม และเกิดผล
ดีแกสหกรณตอไป โดยมีรายละเอียดการแกไขดังเอกสารแนบรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการแกไขขอบังคับดังกลาวเปนสิ่งที่ดีและเปนไปตาม     
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 แตเน่ืองจากนายดิเรก ศรีบุตร นักวิชาการ
สหกรณชํานาญการ  ผูแทนจากสํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไข
ขอบังคับในวาระที่ 4.2  กลาวคือขอ 72 แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จํากัด พ.ศ. 2555 กําหนดไวดังน้ี    

“ขอ 72. การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณ          
มีหนังสือแจงวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอย
กวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมน้ันเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งน้ีใหประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือช่ือในหนังสือน้ัน และตองแจงใหเจาหนาที่จาก            
กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือ          
ผูแทนสมาชิกทราบดวย” 
  สําหรับวาระน้ีไมไดมีการแจงใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา 
7 วันและไมไดมีการสงเอกสารใหแกเจาหนาที่จากกรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ลวงหนา กรณีจึงไมเปนไปตามขอบังคับฯ ดังกลาว ทําใหไมสามารถพิจารณาอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทไมอนุมัติใหแกไขขอ 73. (องคประชุมในการประชุมใหญ),        
ขอ 82. (การประชุมและองคประชุม), ขอ 85. (คณะกรรมการอํานวยการ), ขอ 87. (คณะกรรมการเงินกู) และ 
ขอ 89. (คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ) ของขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จํากัด พ.ศ. 2555 

 วาระท่ี 4.3 เรื่องขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูแทนสํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา 
  ดวยในการประชุมใหญสามัญประจําป 2556  สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา ไดสง
ผูแทนเขารวมประชุม จํานวน 2 ทาน ดังน้ี 
 1. นายสามารถ นอยบุญญะ ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 

     (สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา) 
 2. นายดิเรก ศรีบุตร ตําแหนง นักวิชาการชํานาญการสหกรณ 

     (สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา) 
  โดยนายสามารถ  นอยบุญญะ   ผูอํานวยการฝายสงเสริมสหกรณ  ไดใหขอเสนอแนะแก
สมาชิกและการดําเนินงานของสหกรณ  ดังน้ี 
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  ในการประชุมใหญสามัญประจําป ในทุกปของสหกรณถือวา เปนกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่ ง                  
ในการประชุมใหญสามัญของป 2555 และ ป 2556 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด          
ไดสรางกลยุทธเพ่ือเชิญชวนสมาชิกมารวมประชุมใหญฯ  ในหลายรูปแบบ แตก็ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร เพราะมี 
ผูลงชื่อเขารวมประชุมมาก แตไมไดอยูในหองประชมุ จึงทําใหการพิจารณาอนุมัติในวาระตางๆ ของการประชุมใหญฯ 
มีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ อันจะเกิดประโยชนแกคนหมูมากคือสมาชิกมีคอนขางนอย ซ่ึงสิ่งน้ีจะเกิดประโยชนตอ          
การดําเนินงานของสหกรณ และสมาชิกเปนอยางมาก และโดยท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จํากัด เปนสหกรณออมทรัพยจริงๆ ซ่ึงดูไดจากเงินฝากของสมาชิก เพราะฉะน้ันสมาชิกควรจะรักสหกรณฯ ของเรา          
ซ่ึงสรางมาเพ่ือชวยเหลือสมาชิก แตถาหากสมาชิกไมเห็นความสําคัญของการประชุมใหญโดยไมเขาประชุมใหญฯ          
อาจเปนผลเสียตอสหกรณฯ ดังจะเห็นไดจากสหกรณบางแหงท่ีไดเกิดเหตุการณในลักษณะลมละลายมาแลวเปนตน  
จึงอยากใหสมาชิกเห็นความสําคัญของสหกรณฯ และการประชุมใหญ 
  ในการประชุมใหญสามัญประจําป ในทุกคร้ังจะตองมีการเลือกคณะกรรมการดําเนินการ            
เพ่ือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในทุกป เพ่ือการบริหารงานสหกรณและตองดูแลสมาชิกตั้งแตเกิดจนกระท่ังเสียชีวิต   
และการจะเปนสหกรณแนวหนา  มาตรฐานความสําเร็จไมไดอยูท่ีผลกําไร แตอยูท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจ เพราะวา
กําไรคือเลือดเน้ือของสมาชิก ซ่ึงเปรียบเหมือนการขูดเลือดกับป ู
  ในปท่ีผานมาสหกรณฯ ไดรวมเขารับการคัดเลือกเปนสหกรณดีเดนแหงชาติ ประจําป 2556  
ขาดคะแนนเพียงเล็กนอยเทาน้ัน จะถึงในระดับภาค คาดวาป 2557 คงจะถึงระดับภาคอยางแนนอน   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบและขอบคุณตอขอเสนอแนะดังกลาวขางตน 
 
                    ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณสมาชิกและผูมีเกียรติทุกทานที่เสียสละเวลามารวมประชุม
และกลาวปดการประชุม 

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


