
 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 

สหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

ในวันพฤหัสบดทีี่ 12 กุมภาพนัธ 2558 เวลา 12.00 น. 

ณ หองสุรนารี สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

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

ผูเขาประชุม 

1. คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 คน 

2. สมาชิก จํานวน 913                     คน 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ ผูตรวจสอบกิจการ 

2. นายปรเมศร แพลูกอิน ผูสอบบญัชีรับอนุญาต 

3. นายสามารถ นอยบุญญะ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 

(สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสมีา) 

4. นางสาวศิรกาญน ผาเพียรธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ 

(สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา) 

 

เริ่มประชุมเวลา 12.00 น. 

อาจารย ดร.วุฒิ  ดานกิตติกุล (รองอธิการบดีฝายบริหาร) แจงวาอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ติดภารกิจจึงมอบหมายให อาจารย ดร.วุฒิ  ดานกิตติกุล (รองอธิการบดีฝายบริหาร)              

เปนประธานในที่ประชุม 

ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหรองศาสตราจารยวิศิษฐิพร  สุขสมบัติ ประธานกรรมการ

ดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ             

การประชุมดังตอไปน้ี 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี 1.1  เรื่องการรับสมาชิกและการออกจากสมาชิกสหกรณ ระหวางป 2557 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ขอนําเสนอผลการรับสมาชิกและการออกจากสมาชิก

สหกรณมีรายละเอียดดังน้ี 

 จํานวนสมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,260 คน 

บวก สมาชิกสมัครใหมระหวางป 103 คน 

 รวม 1,363 คน 

หัก สมาชิกลาออก 52 คน 

 จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,311 คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 วาระท่ี 1.2 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2557 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ชุดที่ 20 

(พ.ศ.2557) ไดบริหารงานสหกรณอยูภายใตพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 

และดําเนินงานโดยยึดถือประโยชนแกสมาชิกและสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด                  

จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานของสหกรณ ในรอบป 2557 ที่ผานมา ปรากฏตามหนังสือรายงาน               

ประจําป 2557 หนาที่ 15 - 34 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ    

 วาระท่ี 1.3 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ 

  ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2557ไดเลือก

ขาพเจา นายจีรศักด์ิ  ต้ังปฏิพัทธ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             

สุรนารี จํากัด สําหรับ ปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งขาพเจาไดดําเนินการตรวจสอบและรายงาน

ผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนน้ัน จึงเสนอสรุปผลการตรวจสอบประจําป 

ดังน้ี 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 

1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการลงทุนของ

สหกรณ 

1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆของสหกรณ 
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2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทกึบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

2.2 ตรวจสอบการปฏิบั ติงานตามขอบั งคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ 

2.3 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและ

งบประมาณที่กําหนดไว 

3. ผลการตรวจสอบ 

3.1 การบญัชี 

- หลักฐานเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตองตามควร 

- การบันทึกรายการบัญชีเงินรับฝาก เงินใหกู และทุนเรือนหุน ถูกตองตามควร

และเปนไปตามนโยบายการบัญชี ทําใหรายงานทางการบัญชีมีความถูกตอง 

เปนปจจุบัน 

3.2 การเงิน 

3.2.1 สหกรณมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557 

จํานวน 30,720,300.24 บาทประกอบดวย 

เงินสด 90,780.50 บาท 

เงินฝากธนาคาร-ประเภทออมทรัพย 30,629,519.74 บาท 

3.2.2 เงินฝากสหกรณอื่น ณ 31ธันวาคม 2557 มีเงินฝากสหกรณอื่นคงเหลือ 

79,419,345.08 บาทประกอบดวย 

สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด        6,299.13 บาท 

สอ. ครูนครราชสีมา จํากัด 26,292,222.93 บาท 

สอ. กองบิน 1 จํากัด 1,000,000.00 บาท 

สอ. รพ. มหาราชนครราชสมีา จํากัด 10,413,014.80 บาท 

สอ. ขาราชการจังหวัดนครราชสมีา จํากัด 40,957,808.22 บาท 

สอ. รพ. มหาราช จํากัด (กองทุนสวัสดิการ) 750,000.00 บาท 

3.2.3 การรับจาย  การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคาร 

ในระหวางป การรับจาย การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารสหกรณ

สามารถดําเนินการเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด ผูตรวจสอบกิจการไดทําการตรวจสอบบัญชีเงินสด 

และบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยยืนยันยอดกับรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน และสมุดเงินฝากธนาคารแลว

ปรากฏวา ยอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคารมียอดถูกตอง ตรงกัน 
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3.3  การดําเนินงานของสหกรณ 

3.3.1  ดานสมาชิก 

สหกรณมีสมาชิก เมื่อตนป 2557 จํานวน 1,260คน ระหวางปมีสมาชิก

เพิ่มข้ึน 103 คน ลาออกจากสหกรณ 52 คน ยอดคงเหลือสมาชิกณ วันสิ้นปจํานวน 1,311คน คณะกรรมการ

ดําเนินการไดอนุมัติการรับและลาออกของสมาชิกเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

3.3.2  ดานการลงทุน 

ในป 2557สหกรณไดลงทุนเพิ่มในหุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย เปนจํานวน

เงิน 12,000,000.00 บาท ณ สิ้นป 2557 สหกรณมีเงินลงทุน 71,008,220.00 บาท ประกอบดวย 

หุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย 52,000,000.00 บาท 

พันธบัตรออมทรพัยธนาคารแหงประเทศไทย 5,000,000.00 บาท 

พันธบัตรออมทรพัยพเิศษกระทรวงการคลัง(ไทยเขมแข็ง) 5,000,000.00 บาท 

พันธบัตรออมทรพัยพิเศษกระทรวงการคลัง 6,000,000.00 บาท 

หุนกูธนาคารกรุงไทย (รวมคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน) 3,008,220.00  บาท 

การลงทุนเป นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ดําเนินการ               

ซึ่งคณะกรรมการฯ  ไดพิจารณาแหลงลงทุนจากการวิเคราะหทางการเงินของฝายจัดการเปนผูจัดเตรียมขอมูล

เพื่อการตัดสินใจลงทุนในสถาบันที่มีความมั่นคง รวมทั้งมีผลตอบแทนสูง 

3.3.3  ดานสินเช่ือ 

ณ สิ้ นป  2557 สหกรณมี เ งิ น ให กู ค ง เหลื อ5  ประ เภท  เป น เ งิ น 

760,553,456.76 บาท ประกอบดวย 

ประเภทเงินใหกู จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) 

(1) เงินใหกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 211 1,998,000.00 

(2) เงินใหกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน-เงินปนผล 117 1,228,600.00 

(3) เงินใหกูสามัญ-สมาชิก 636 366,739,065.53 

(4) เงินใหกูสามัญ-สหกรณอ่ืน 6 117,051,000.00 

(5) เงินใหกูพิเศษ 311 273,536,791.23 

3.3.4  ดานเงินรับฝาก 

ณ สิ้นป 2557 สหกรณมีเงินรับฝากจํานวนทั้งสิ้น 451,781,928.56 บาท

ประกอบดวย 

จํานวนเงิน: บาท 

ประเภทเงินรับฝาก ยอดยกมา เพ่ิมระหวางป ลดระหวางป ยอดคงเหลือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย 17,154,624.37 52,463,608.39 49,175,584.75 20,442,648.01 

(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 386,667,034.77 181,575,483.51 136,903,237.73 431,339,280.55 

รวมทั้งส้ิน 403,821,659.14 234,039,091.90  186,078,822.48  451,781,928.56  



- 5 - 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 

 
3.3.5 ดานทุน สหกรณมีทุนเรือนหุน ทุนสํารองและทุนสะสม ประกอบดวย 

จํานวนเงิน : บาท 

ประเภททุน ยอดยกมา เพ่ิมระหวางป ลดระหวางป ยอดคงเหลือ 

(1) ทุนเรือนหุน 384,153,210.00 54,327,030.00 2,601,860.00 435,878,380.00 

(2) ทุนสํารอง 19,316,460.83 2,720,652.34 - 22,037,113.17 

(3) ทุนสะสมตามขอบงัคับและระเบยีบอ่ืน     

- ทุนสาธารณประโยชน 260,385.23 75,000.00 72,000.00 263,385.23 

- ทุนเพ่ือการจัดตัง้สํานักงาน 283,947.49 - - 283,947.49 

- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,678,979.96 10,000.00 - 1,688,979.96 

- กองทุนเพ่ือชวยเหลือผูค้ําประกัน 200,000.00 - - 200,000.00 

- กองทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิก 226,712.97 1,482,785.04 913,777.83 795,720.18 

3.3.6  ผลการดําเนินงาน ประจําป 2557 

ในการดําเนินการของสหกรณ ประจําป 2557 มีรายไดจากการดําเนินงาน

ทั้งสิ้น 48,610,687.57 บาทและมีคาใชจายทั้งสิ้น 18,556,895.50 บาท  มีกําไรสุทธิ 30,053,792.07 บาท 

(ประมาณการกําไรสุทธิ 29,584,700 บาท กําไรสุทธิเกิดข้ึนจริงสูงกวาประมาณการ 469,092.07 บาท คิดเปน

รอยละ 1.59) 

จํานวนเงิน : บาท 

รายการ ประมาณการ เกิดข้ึนจริง 
สูง(ต่ํา)กวาประมาณการ 

บาท รอยละ 

รายได  48,789,500.00   48,610,687.57  (178,812.43) (0.37) 

(1) คาธรรมเนียมแรกเขา          2,500.00         13,600.00  11,100.00  444.00  

(2) ดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืม  40,167,700.00   41,296,660.38  1,128,960.38  2.81  

(3) ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและสหกรณ    4,886,900.00     3,933,735.25  (953,164.75) (19.50) 

(4) ผลตอบแทนจากเงินลงทุน    3,584,900.00     3,125,842.44  (459,057.56) (12.81) 

(5) รายไดอ่ืน      147,500.00       240,849.50  93,349.50  63.29  
 

รายการ ประมาณการ เกิดข้ึนจริง 
สูง(ต่ํา)กวาประมาณการ 

บาท รอยละ 

คาใชจาย  19,204,800.00   18,556,895.50  (647,904.50) (3.37) 

(1) เงินเดือน    2,115,000.00     2,046,000.00  (69,000.00) (3.26) 

(2) คาสวัสดิการ    1,745,000.00     1,688,328.69  (56,671.31) (3.25) 

(3) คาลวงเวลา        20,000.00         33,135.84  13,135.84  65.68  

(4) คาเบี้ยประชุม      177,000.00       152,550.00  (24,450.00) (13.81) 

(5) คาตอบแทน      154,000.00       150,815.07  (3,184.93) (2.07) 

(6) คาใชสอย      476,000.00       414,433.62  (61,566.38) (12.93) 
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รายการ ประมาณการ เกิดข้ึนจริง 
สูง(ต่ํา)กวาประมาณการ 

บาท รอยละ 

(7) คาใชจายจัดประชุมใหญ      421,600.00       335,067.00  (86,533.00) (20.52) 

(8) หน้ีสงสัยจะสูญ        90,000.00                    -   (90,000.00) (100.00) 

(9) คาบํารุงรักษาครุภัณฑ        82,000.00         84,150.00  2,150.00  2.62  

(10) สาธารณูปโภค      120,000.00       175,377.98  55,377.98  46.15  

(11) คาจางเหมา        87,000.00         82,320.00  (4,680.00) (5.38) 

(12) คาวัสดุ      160,000.00       142,484.17  (17,515.83) (10.95) 

(13) ดอกเบี้ยจาย  13,034,000.00   12,970,349.15  (63,650.85) (0.49) 

(14) คาเส่ือมราคา      303,200.00       229,783.98  (73,416.02) (24.21) 

(15) คาใชจายพัฒนาระบบสหกรณ      220,000.00         52,100.00  (167,900.00) (76.32) 

 การดําเนินธุรกิจสหกรณ มีการควบคุมรายไดและคาใชจายใหเปนไปตามแผนงบประมาณ

ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2557  

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ในการตรวจสอบกิจการป 2557 น้ี ผูตรวจสอบไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ                   

แกกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณระหวางการตรวจสอบ และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน 

สรุปไดดังน้ี 

1. ดานการเงิน บัญชี การปฏิบัติงานสวนใหญถูกตองเรียบรอย มีขอบกพรองบางเล็กนอย 

ซึ่งไดแจงใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว 

2. ดานการรับฝากและการใหกูยืม การปฏิบัติงานสวนใหญถูกตองเรียบรอย มีขอบกพรอง

บางเล็กนอย เชน เอกสารสารไมสมบูรณครบถวน เปนตน ซึ่งไดมีขอเสนอแนะใหจัดทํารายการ Check List         

เพื่อสอบทานความครบถวน ถูกตอง เรียบรอยแลว 

3. ดานกฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานสวนใหญถูกตองเรียบรอย มีขอบกพรองบางเล็กนอย 

เชน รายละเอียดของระเบียบบางประเด็นไมชัดเจน จํานวนผูคํ้าไมสอดคลองกับวงเงินกู และจํานวนงวดของ

เงินกูฉุกเฉินสมาชิกวิสาหกิจ เปนตน ซึ่งไดมีขอเสนอแนะใหแกไขปรับปรุงระเบียบใหเหมาะสมแลว 

4. ดานการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานสวนใหญถูกตองเรียบรอย มีขอบกพรองบาง

เล็กนอย เชน การปฏิบัติงานบางเรื่องมิไดกําหนดเกณฑการปฏิบัติไว เปนตน ซึ่งไดมีขอเสนอแนะใหกําหนด

เกณฑการปฏิบัติ เพื่อใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติตามเกณฑฯ ลดการใชดุลยพินิจ และปองกันความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดข้ึน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
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 วาระท่ี 1.4  เรื่องผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณประจําป 2557 

  ดวยกรมสงเสริมสหกรณ  ไดดําเนินการกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ  โดยใชตัวช้ีวัด              

ตามประกาศกรมสงเสริมสหกรณ เรื่อง กําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2553  

และโดยทีส่หกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ีจํากัด เปนองคกรที่อยูในกาํกับดูแลของกรมสงเสริม

สหกรณ  ซึ่งไดรับการประเมินเพื่อการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ  ประจําป 2557   

  จากผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ  ประจําป 2557 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด ไดรับการจัดระดับมาตรฐาน อยูในระดับ A  หมายถึง การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ

อยูในระดับ  ดีเลิศ  ซึ่งเปนปที่สี่ตอเน่ืองจาก ป 2554 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2557 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อวันที่                

12 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งไดดําเนินการแจงใหสมาชิกรับรองรายงานการประชุมฯดวยการออนไลน                 

และในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม หนาที่ 1 - 21 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 

โดยไมมกีารแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี 3.1  เรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ประจําป 2557 

  ดวยพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 บัญญัติไววา ใหสหกรณมีคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอีกไมเกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ

เลือกต้ังจากสมาชิก 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับต้ังแตวันเลือกต้ัง 

เมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของ

กรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

  กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังอีกได แตตองไมเกิน          

สองวาระติดตอกัน 

  ในกรณีที่มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการ

ดําเนินการสหกรณที่ไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประจําป 2557 ตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน              

8 คน  ดังน้ี 
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ลําดบั

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล 

วันที่เขาดาํรง

ตําแหนง 

วาระในการดํารงตําแหนง 

หมายเหต ุวาระที่ 1 วาระที่ 2 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 1 ปที่ 2 

1 ผศ.หัสไชย  บุญจูง 11 กุมภาพันธ 2554     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 20 (หมดวาระ) 

2 นายราชัย  อัศเวศน 11 กุมภาพันธ 2554     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 20 (หมดวาระ) 

3 นายประวัติ  บุษด ี 11 กุมภาพันธ 2554     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 20 (หมดวาระ) 

4 รศ.ขวัญกมล   ดอนขวา 15 กุมภาพันธ 2556     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 20 (หมดวาระ) 

5 รศ.ทัศนีย  เสาวนะ 15 กุมภาพันธ 2556     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 20 (หมดวาระ) 

6 นางชดชอย  รวยสูงเนิน 15 กุมภาพันธ 2556     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 20 (หมดวาระ) 

7 นางวัฒนี สวุรรณศร 15 กุมภาพันธ 2556     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 20 (หมดวาระ) 

8 นายประพันธ  พันธุอนุกูล 15 กุมภาพันธ 2556     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 20 (หมดวาระ) 

     ในป 2558 จึงตองดําเนินการเลือกต้ังใหม โดยเรียกคณะกรรมการชุดน้ีวา คณะกรรมการ

ดําเนินการชุดที่  21 (พ.ศ. 2558) ประกอบดวย 

1. คณะกรรมการดําเนินการ    จํานวน  8    คน    อยูในวาระ   2   ป 

  จากการประกาศรับสมัครของคณะอนุกรรมการรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติของ

ผูสมัครเขารับการเลือกต้ัง มีผูสมัครเขารับการเลือกต้ัง  ในตําแหนงกรรมการดําเนินการ  จํานวน 10 คน  จาก

การเปดรับสมัครต้ังแตวันที่  24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่  9 มกราคม 2558   

  จึงเสนอที่ประชุมใหญเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ แทนกรรมการที่ครบวาระ รวมจํานวน 

8 คน โดยมีวาระอยูใน  ตําแหนง 2 ป 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปโดยบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โปรงใส 

และเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 จึงเห็นควรเลือกสมาชิกที่เขารวมประชุมทําหนาที่เปน

กรรมการเลือกต้ังและพยานเพื่อดําเนินการดังกลาว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมมีติดังน้ี   

 1. อนุมัติใหแตงต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังและพยานการตรวจนับคะแนน ประกอบดวย

บุคคลดังตอไปน้ี 

 - นายกฤตธัช อันช่ืน เปนประธานการตรวจนับคะแนน 

 - นายสมบรูณ อวนมะโรง เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - นายสมเกียรติ อรภาพ เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - วาที่ รต.หญงิสุกญัญา   วิบูลยกลู เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - นายธัชชัย พลเสน เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - น.ส.ชุติมา เรืองกระโทก เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - นายนภดล พริ้งเพราะ เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - นางวาสนา อรัณยกานนท เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - น.ส.สาริศา กาญจนเมธี เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - น.ส.ยุวธิดา ทศานนท เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนนและเลขานุการ 
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 2. อนุมัติหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ัง ดังน้ี 

2.1  ใหใชบัตรเลือกต้ัง ลงคะแนนเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

2.2  การลงคะแนนเลือกต้ัง ใหใชปากกา กากบาท  (X)  ลงในชองคะแนนเทาน้ัน 

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 10 รองศาสตราจารยขวัญกมล  ดอนขวา 564 

2 1 นายประพันธ  พันธุอนุกูล 478 

3 9 รองศาสตราจารยทัศนีย  เสาวนะ 468 

4 2 นายอมรเทพ  เทพวิชิต 430 

5 6 นายสรณะ  ศรีตะชัย 424 

6 7 นางสาวสายรุง  สังกรณีย 379 

7 8 นางวัฒนี  สุวรรณศร 331 

8 5 นายศราวุธ  ปอมสินทรัพย 330 

9 4 นางสาวกัญญาวีร  อิศรางกูร  ณ อยุธยา 309 

10 3 นายสุเมธ  มานิมนต 274 

 หมายเหตุ 

มีสมาชิกลงทะเบียน   913  คน 

 1. จํานวนสมาชิกที่ใชสทิธ์ิเลือกต้ัง 879  คน 

  - บัตรดี 822  ใบ 

  - บัตรเสีย 20  ใบ 

  - ไมประสงคลงคะแนน 37  ใบ 

 2. จํานวนสมาชิกที่ไมใชสิทธ์ิเลือกต้ัง 34  คน 

4. มอบหมายใหฝายจัดการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
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 วาระท่ี 3.2 เรื่องการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2558 

 ดวยมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 กําหนดใหสหกรณมีผูตรวจสอบกจิการ 

ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณน้ัน                

ในการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณ 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2555   

กําหนดเกี่ยวกับผูตรวจสอบกิจการดังน้ี  

 ขอ 106. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒ ิ 

ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐศาสตร หรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบ

กิจการของสหกรณประจําป จํานวนไมเกินหาคน หรือหน่ึงนิติบุคคล 

 ที่ประชุมใหญจะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจํา             

ในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได 

 ขอ 107. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมี

กําหนดเวลาหน่ึงปทางบญัชีสหกรณ  ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหม  

ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

 อน่ึง จากคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ เรื่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ.2556 

ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ไดแนะนําใหสหกรณอาจเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารองไวดวย  

เพื่อใหผูตรวจสอบกิจการที่สหกรณเลือกต้ังสํารองไว  สามารถปฏิบัติงานไดทันทีในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการ            

ที่ไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญพนจากตําแหนง ยกเวนกรณีถึงคราวออกตามวาระ 

 บัดน้ี ผูตรวจสอบกิจการสหกรณประจําป 2557 ไดสิ้นสุดวาระลงแลว จึงขอเสนอ                

ที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2558  เพื่อการดําเนินการตรวจสอบกิจการสหกรณ

ตอไป 

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2558                    

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 1.  จํานวนของการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2558 

 2.  คาตอบแทนของผูตรวจสอบกิจการตอคนตอเดือน 

 3.  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ 

 4.  ผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารอง 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาภารกิจของสหกรณยังไมสลับซับซอนมากนักจึงสมควร

กําหนดใหมีผูสอบกิจการของสหกรณ ประจําป 2558 จํานวน 1 คน โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเพียง 1 ป 

และสมควรจายคาตอบแทน จํานวน 2,000 บาทตอเดือน  ซึ่งเปนไปตามทางปฏิบัติที่ผานมา หลังจากน้ัน                  

ไดมีสมาชิกเสนอนายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ  พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีสังกดัหนวยตรวจสอบภายใน 

และนางประวีณา  หอมตา  พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สังกัดสวนแผนงาน เพื่อทําหนาที่ดังกลาว               

โดยทั้งสองทานมิไดปฏิเสธการเสนอช่ือ และมีสมาชิกในที่ประชุมใหการรับรองการเสนอช่ือ นายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 

 
จํานวน 68 เสียง และรับรอง นางประวีณา หอมตา จํานวน 39 เสียง  ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา            

ทั้งสองทาน มีจํานวนผูออกเสียงรับรองเปนจํานวนที่มาก ประกอบกับเปนผูมีความรู ความสามารถ และเปน   

ผูมีความเหมาะสม  จึงเห็นสมควรแตงต้ัง นายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ประจําป 2558 และแตงต้ังนางประวีณา หอมตา เปนผูตรวจสอบกิจการ

เปนการสํารอง ตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดังน้ี 

1. กําหนดใหมีผูสอบกิจการของสหกรณ ประจําป 2558 จํานวน 1 คน โดยใหมีวาระ    

การดํารงตําแหนง 1 ปนับจากวันเลือกต้ัง 

2. เลือกนายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ประจําป 2557 โดยจายคาตอบแทนเปนรายเดือนๆ ละ 2,000 บาท (สองพันบาทถวน)  

3. แตงต้ัง นางประวีณา  หอมตา  เปนผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารอง 

 วาระท่ี 3.3 เรื่องขออนุมัติงบการเงินประจําป 2557 (รับรองโดย  ผูสอบบัญชี) 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จํากัด                    

ชุดที่ 20 (พ.ศ.2557) ขอนําเสนองบดุล งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจําป 2557 เพื่อที่ประชุมใหญ

พิจารณาอนุมั ติ ทั้ ง น้ีตามนัยขอ 75(3) แหงขอบังคับสหกรณ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี 

ประกอบดวย 

 1.  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 2.  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

 3.  งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  

 4.  งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  

 5.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  

 6.  หนังสือรับรองของสหกรณ 

 มีรายละเอียดตามหนังสือรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 หนาที่ 44 - 56 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินดังกลาวถูกตองแลวสมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินประจําป 2557 ตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเสนอ 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 

 
 วาระท่ี 3.4 เรื่องขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 

  คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด               

ชุดที่ 20 (พ.ศ.2557) ขอนําเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 เพื่อที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ            

ทั้งน้ีตามนัยขอ 75(3) แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2555                

มีรายละเอียดดังน้ี 

รายการ 
รอยละ 

ของรายการ 

รอยละ 

ของกําไร 
จํานวนเงิน 

1. เปนเงินสํารอง ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  11.6748 3,508,718.22 

2. 
 

เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ 

แตตองไมเกิน 10,000 บาท ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 0.0333 10,000.00 

3. 
 

เปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิก ไมเกินรอยละ 10 ตอป ตามกฎหมาย 

วาดวยสหกรณกําหนด 

5.50 74.4338 22,370,179.50 

4. 
 

เปนเงินเฉล่ียคืนตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู ซ่ึงสมาชิกน้ัน ๆ  

ไดสงแกสหกรณในระหวางป (ยกเวนสมาชิกที่ผิดนัดชําระสงเงินงวดชําระหน้ี) 

7.50 9.2449 2,778,443.00 

5. เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ 3.20 3.2000 961,721.35 

6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2 แหงทุนเรือนหุน ณ วันส้ินป  0.8809 264,730.00 

7. เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  0.1996 60,000.00 

8. ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนตางๆ เพื่อเสริมความม่ันคงใหแกสหกรณ  0.00 0.00 

 8.1  กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก  0.3327 100,000.00 

   100.00 30,053,792.07 

 หมายเหตุ 

1.คาหุนทั้งสิ้น เปนเงิน 435,878,380.00 บาท 

2.ดอกเบี้ยรับจากสมาชิกทัง้สิ้น เปนเงิน 36,820,866.03 บาท 

3.กําไรสุทธิทั้งสิ้น เปนเงิน 30,053,792.07 บาท 

    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557    

- ทุนสํารอง คงเหลือ 22,037,113.17 บาท 

- ทุนสาธารณประโยชน คงเหลือ 263,385.23 บาท 

- ทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงาน คงเหลือ 283,947.49 บาท 

- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล คงเหลือ 1,688,979.96 บาท 

- กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก คงเหลือ 795,720.18 บาท 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 

 
สรุปการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 ตามท่ีเสนอมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  เปนของสมาชิกรอยละ 83.6787 ของกําไรสุทธิคือ 

1.1 เงินปนผล 22,370,179.50 บาท 

1.2 เงินเฉลี่ยคืน 2,778,443.00 บาท 

 รวม 25,148,622.50 บาท 

 2. เปนผลประโยชนแกสมาชิกรอยละ 13.0880 ของกําไรสุทธ ิคือ 

2.1 ทุนสํารอง 3,508,718.22 บาท 

2.2 ทุนสาธารณประโยชน 60,000.00 บาท 

2.3 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 264,730.00 บาท 

2.4 กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก 100,000.00 บาท 

 รวม 3,933,448.22 บาท 

 3. เปนของกรรมการและเจาหนาท่ีรอยละ 3.2000 ของกําไรสุทธิ คือ 

  โบนัสกรรมการและเจาหนาที ่ 961,721.35 บาท 

 4. เปนของสันนิบาตสหกรณรอยละ 0.0333 ของกําไรสุทธ ิคือ 

  บํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 10,000.00 บาท 

เปรียบเทียบสัดสวนการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปยอนหลัง 5 ป 

รายการ 
รอยละของกําไรสุทธ ิ

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

1. เปนของสมาชิก 81.9645 80.8518 84.5689 82.4388 85.1215 

2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก 14.4840 15.5950 11.8824 14.3165 11.6382 

3. เปนของกรรมการและเจาหนาที ่ 3.5000 3.5000 3.5000 3.2000 3.2000 

4. เปนของสันนิบาตสหกรณ 0.0613 0.0532 0.0486 0.0447 0.0403 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรกําไรสุทธิตามที่เสนอเปนไปตามกฎหมายและ

เหมาะสมแลวสมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมติัการจัดสรรกําไรสทุธิประจาํป 2557 ตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเสนอ 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 

 
 วาระท่ี 3.5 เรื่องขออนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมและวงเงินคํ้าประกัน ประจําป 2558 

  ในป 2557 ที่ประชุมใหญไดอนุมัติวงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้าประกันประจําป 2557              

ซึ่งสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  จํากัด อาจกูยืมเงินและหรือคํ้าประกนัจากสถาบันการเงนิ

ตาง  ๆมาเปนทุนดําเนินงานและรักษาสภาพคลองของสหกรณ เปนวงเงิน 100,000,000.00 บาท (หน่ึงรอยลานบาทถวน) 

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบใหกําหนดวงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้าประกันประจําป 2557 เปนวงเงิน 

100,000,000.00 บาท (หน่ึงรอยลานบาทถวน) 

  สําหรับป 2558 คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแลวเห็นวาวงเงินดังกลาวขางตน                      

มีความเหมาะสมที่จะใชในการดําเนินการและการรักษาสภาพคลองของสหกรณเชนเดียวกันกับป 2557 และ

โดยเหตุแหงขอบังคับสหกรณ   

 ขอ 75 (6)แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีจํากัด พ.ศ.2555  

กําหนดให “ที่ประชุมใหญเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกู ยืมหรือคํ้าประกัน”                       

และมาตรา 47  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดให “การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของ

สหกรณจะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ” 

จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติใหสหกรณมีวงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้าประกัน

ประจําป 2558 เปนวงเงิน 100,000,000.00 (หน่ึงรอยลานบาทถวน) เพื่อจะดําเนินการขอความเห็นชอบตอ

นายทะเบียนสหกรณตอไป 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาวงเงินกูยืมและวงเงินคํ้าประกันของสหกรณที่นําเสนอ      

มีความเหมาะสมกับการดําเนินงานของสหกรณแลว สมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมติัใหสหกรณมีวงเงินกูยืมหรือวงเงินคํ้าประกัน ประจําป 2558 

จํานวน 100,000,000.00 บาท (หน่ึงรอยลานบาทถวน) ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 

    วาระท่ี 3.6 เรื่องขออนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2558 

 ดวยขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ขอ 75(7) 

กําหนดใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมั ติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ                          

ฉะน้ัน เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามขอบังคับ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 20 (พ.ศ.2557) สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ไดจัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2558 เพื่อเสนอ               

ที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 

หนาที่ 62 – 70 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาแผนงานและงบประมาณที่นําเสนอมีความเหมาะสม

ถูกตองแลวสมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย  ประจําป 2558 ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเสนอ  
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 วาระท่ี 3.7 เรื่องการจัดจางผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2558 

 การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด  พ.ศ.2555   

 ขอ 28  การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ

หน่ึงครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบยีบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยผูสอบบัญชี

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง   

 สําหรับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด โดยคณะกรรมการ

ดําเนินการไดพิจารณาเสนอช่ือผูสอบบัญชีภาคเอกชน  ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ  วาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาและวิธีการเสนอช่ือผูสอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ.2554           

และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาและวิธีการเสนอช่ือผูสอบบัญชีภาคเอกชน

เพื่อแตงต้ังเปนผูสอบบญัชีสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ประกอบกับเปนไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ  

เรื่องหลักเกณฑการมอบหมายสหกรณใหผูสอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  

ซึ่งกําหนดใหสหกรณนอกภาคเกษตร ที่มีทุนของสหกรณ ต้ังแต 50 ลานบาทข้ึนไป ใหมีผูสอบบัญชีภาคเอกชน

ตรวจสอบบัญชี   

 ดังน้ันคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

ชุดที่ 20 (พ.ศ.2557)  ในการประชุมครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 จึงมีมติเปนเอกฉันท 

คัดเลือกผูสอบบญัชีเพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 พิจารณาจัดจาง และเสนอตอนายทะเบียน

สหกรณแตงต้ังตอไป จํานวน 2 ราย  คือ 

 1. บริษัท เอ็น เอส เค คอนซัลแตนท จํากัด 

 2. บริษัท คิว.ออดิทต้ิง. จํากัด 

 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 หนาที่ 71 –74 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัท คิว.ออดิทต้ิง จํากัด โดยนายปรเมศร แพลูกอิน           

เปนผูมีความชํานาญ และมปีระสบการณดานการสอบบัญชีสหกรณหลายแหง ตลอดจนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ในปที่ผานมา จึงเห็นสมควรเลือกนายปรเมศร แพลูกอิน 

(บริษัท คิว.ออดิทต้ิง จํากัด) เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ เปนเอกฉันท คัดเลือกบริษัท คิว.ออดิท ต้ิง จํากัด                 

โดยนายปรเมศร แพลูกอิน เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด สําหรับป

ทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 60,000.00 บาท 

(หกหมื่นบาทถวน) และเลือกบริษัท เอ็น เอส เค จํากัด  เปนผูสอบบัญชีสํารอง กรณีนายทะเบียนสหกรณอาจ

พิจารณาไมแตงต้ังผูสอบบัญชี บริษัท เอ็น คิว. ออดิทต้ิง จํากัด โดยนายปรเมศร  แพลูกอิน และกําหนด

คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 70,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) 
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    วาระท่ี 3.8 เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานคาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก 

ของคณะกรรมการ 

 ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              

สุรนารี จํากัด ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 เห็นควรใหมีการปรับอัตรา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาที่พัก เพื่อใหเกิดความ

เหมาะสม และเปนไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ประกอบกับขอบังคับสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2555   

 ขอ 75. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย              

เรื่องทั้งปวงที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

 (5)  พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของ

กรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่นๆ และผูตรวจสอบกิจการ 

 (9)  กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดําเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  

 คณะกรรมการดําเนินการจึงเห็นควรกําหนดการจายคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 

และคาเชาที่พัก ดังน้ี 

รายการ จํานวนเงินจาย (บาท) 

คาตอบแทนในการเปนวิทยากร  (จายตอช่ัวโมง) 300 

การใชพาหนะสวนตัวไปปฏิบัติงานสหกรณ   

จายคานํ้ามัน 7 บาท / กม. แตไมนอยกวา 360 บาท 

360 - ตามจายจรงิ 

คาเบี้ยเลี้ยงในกรณีไปปฏิบัติงานในพื้นที่ในวันหยุด  

หรือนอกพื้นที่ หรือตางจังหวัด (จายตอวัน) 

500 

คาที่พักตอคืน เหมาจาย 1,000 บาท 

หรือจายจริงไมเกิน 2,400 บาท 

คาอาหาร กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ไมครบ 8 ช่ัวโมง 70 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบกับการนําเสนอคาตอบแทนการเปนวิทยากร, คาที่พัก

ตอคืน และคาอาหาร และเห็นสมควรแกไขคาตอบแทนดังน้ี 

  จากเดิม 

 1. คาใชจายในการใชพาหนะสวนตัวไปปฏิบัติงานสหกรณ จายคานํ้ามัน 7 บาท/กิโลเมตร 

แตไมนอยกวา 360 บาท   

 2. คาเบี้ยเลี้ยงในกรณีไปปฏิบัติงานในพื้นที่ในวันหยุด หรือนอกพื้นที่ หรือตางจังหวัด 

(จายตอวัน) 500 บาท   
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  แกไขเปน 

 1. คาใชจายในการใชพาหนะสวนตัวไปปฏิบัติงานสหกรณ จายคานํ้ามัน 5 บาท/กิโลเมตร 

แตไมนอยกวา 300 บาท   

 2. คาเบี้ยเลี้ยงในกรณีไปปฏิบัติงานในพื้นที่ในวันหยุด หรือนอกพื้นที่ หรือตางจังหวัด 

(จายตอวัน) 400  บาท   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหกําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  

คาเชาที่พัก ของคณะกรรมการดําเนินการดังน้ี 

รายการ จํานวนเงินจาย (บาท) 

คาตอบแทนในการเปนวิทยากร  (จายตอช่ัวโมง) 300 

การใชพาหนะสวนตัวไปปฏิบัติงานสหกรณ   

จายคานํ้ามัน 5 บาท / กม. แตไมนอยกวา 300 บาท 

300 - ตามจายจรงิ 

คาเบี้ยเลี้ยงในกรณีไปปฏิบัติงานในพื้นที่ในวันหยุด  

หรือนอกพื้นที่ หรือตางจังหวัด (จายตอวัน) 

400 

คาที่พักตอคืน เหมาจาย 1,000 บาท 

หรือจายจริงไมเกิน 2,400 บาท 

คาอาหาร กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ไมครบ 8 ช่ัวโมง 70 

    วาระท่ี 3.9 เรื่อง พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของสหกรณ 

 ขอ  73. (องคประชุมในการประชุมใหญ) 

 ขอ 82.  (การประชุมและองคประชุม) 

 ขอ 85. (คณะกรรมการอํานวยการ) 

 ขอ 87. (คณะกรรมการเงินกู) 

 ขอ 89. (คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ) 

 จากมติประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากดั

ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 28 พฤศจิกายน เห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมดวยวิธีการ

ติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีที่สามารถถายทอดภาพและเสียงเพื่อใหเปนไปในแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม             

และเกิดผลดีแกสหกรณ  โดยในการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ในวันที่ 12  กุมภาพันธ 2557 สหกรณฯ  

ไดมีการนําสงวาระที่ไมตรงตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2555 ดังน้ี 

 ขอ 72. การแจงกําหนดการประชุมใหญ  

  เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจง วันเวลา สถานที่                 

และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมน้ัน

เปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้ง น้ีใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ                         
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หรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือช่ือไวในหนังสือน้ัน และตองแจงใหเจาหนาที่จากกรมสงเสริมสหกรณ               

และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

 ดังน้ันในการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 จึงขอเสนอการพิจารณาแกไขขอบังคับ     

ของสหกรณ ในวาระที่ 3.9  เรื่องพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณฯ ตอเน่ืองจากป 2556 

 โดยมีรายละเอียดตามหนังสอืรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 หนาที่ 76 - 80 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ในขอ 73. (องคประชุมในการประชุมใหญ), ขอ 82. (การประชุมและองคประชุม),               

ขอ 85. (คณะกรรมการอํานวยการ), ขอ 87. (คณะกรรมการเงินกู) และ ขอ 89. (คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ) น้ัน เปนการสิ้นเปลืองคาใชจายเพราะตองเสียคาใชจายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศตลอดจน

คาใชจายเกี่ยวกับหองประชุมเพิ่มข้ึนประกอบกับขณะน้ียังไมมีความจําเปนตองใชวิธีการประชุมดังกลาว         

จึงสมควรใชขอบังคับเดิมตอไป  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทไมอนุมัติใหแกไขขอ 73. (องคประชุมในการประชุมใหญ),        

ขอ 82. (การประชุมและองคประชุม), ขอ 85. (คณะกรรมการอํานวยการ), ขอ 87. (คณะกรรมการเงินกู) และ 

ขอ 89. (คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ) ของขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี จํากัด พ.ศ. 2555 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  

 วาระท่ี 4.1 เรื่องการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก 

  จากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2552 เปนการประชุมใหญสามัญประจําปโดยผูแทนสมาชิก 

เน่ืองจากตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2544 ในหมวด 7                 

การประชุมใหญ ขอ 68 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวาหน่ึงพันคน            

ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น      

  สมาชิกสามารถจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจาํปโดยมวลสมาชิกไดอีก 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 ซึ่งนายทะเบียนเห็นชอบแลว 

และในการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 มติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 อนุมัติใหมีการประชุมใหญฯ 

โดยมวลสมาชิก   
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  ดังน้ันเพื่อใหการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 เปนไปตามมติที่ประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2557 จึงขอใหพิจารณาการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 ดังน้ี 

  1.  ใหมีการประชุมโดยผูแทนสมาชิก  หรือ 

  2.  ใหมีการประชุมโดยมวลสมาชิก 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการประชุมในปทีผ่านมาและในครั้งน้ีมีความเหมาะสมแลว

เพราะสมาชิกสามารถใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกตไดอยางอิสระ จึงเห็นสมควรใหมีการประชุม

โดยมวลสมาชิก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 โดยมวลสมาชิก 

 วาระท่ี 4.2 เรื่องขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูแทนสํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา 

  ดวยสํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา โดยผูแทน คือ นายสามารถ นอยบุญญะ 

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 (นักวิชาการสหกรณชํานาญการ) ไดรวมประชุมใหญสามัญประจําป 2557 

โดยไดกลาวแสดงความยินดีกับสหกรณที่สามารถจัดประชุมใหญสามัญประจําปไดภายในกําหนด 150 วัน 

หลังจากการปดบัญชี ซึ่งที่กลาวเชนน้ี ก็เพราะมีบางสหกรณที่ไมสามารถจัดประชุมใหญได  เน่ืองจากเกิด

เหตุการณที่เปนปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ ของคณะกรรมการ และเปนการบริหารงานผิดพลาด

ของสมาชิก เหตุที่กลาวเชนน้ีก็เพราะสมาชิกไมสนใจในธุรกิจสหกรณของตัวเอง ไมสนใจเขารวมประชุม หรือ

การรับฟงในปญหาตางๆ ของสหกรณ จนเกิดปญหาการฉอโกงข้ึนในสหกรณ เกิดความเสียหาย ดังน้ันจึงอยาก

ใหสมาชิกใสใจกับกิจการของสหกรณ ใหเหมือนกับคนแรกที่กอต้ังสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี จํากัด แหงน้ีข้ึน ซึ่งวัตถุประสงคของการกอต้ังสหกรณฯ ของสมาชิกกลุมแรกก็เพื่อเปนสวัสดิการของสมาชิก 

หรือเปนสถาบันการเงินของสมาชิก และเวลาที่สหกรณมีปญหา สมาชิกไมคอยใหความรวมมือ และเรื่อง

กฎหมายคุมครองผูคํ้าประกันมีผลบังคับใช  ในเมื่อมีผลบังคับใชแลวน้ันผูคํ้าประกันตองปฏิบัติตามกฎหมาย  

แตมีบางสหกรณ สมาชิกไมเขาใจพยายามที่จะไมปฏิบัติตาม ซึ่งกฎหมายมีไวบังคับใชกับทุกคนไมใชบางคน                

ซึ่งกฎหมายดังกลาวสหกรณก็ตองมีการปรับใช  และขอฝากสมาชิกไววาในเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช และ

ขอใหสมาชิกเขาใจดวยวาสหกรณมีเหตุ มีผล ในการบังคับใช และใหทุกคนชวยกันพิจารณา อยาใชอารมณ 

เปนที่ต้ัง  เพราะถาสถาบันของตัวเองลมเราตองไปใชบริการสถาบันการเงินอื่น  ซึ่งในการกําหนดอัตราดอกเบี้ย

ตางๆ ไมวาจะเปนเงินฝาก หรือเงินกู ก็ลวนแตกําหนดเอง  ดังน้ันจึงอยากใหเรารักษาองคกร ที่เรียกวาสหกรณ

เอาไวใชประโยชน ใหตลอดอายุของเรา  และกิจกรรมที่สหกรณคิดข้ึนมาน้ันก็เพื่อสมาชิก โดยวัตถุประสงค

หลักของสหกรณมี 3 ขอ ดังน้ี 1. สมาชิกตองกินดี 2. สมาชิกตองอยูดี 3. สมาชิกตองมีสันติสุข  ซึ่งเปนหนาที่

ของคณะกรรมการดําเนินการที่ตองดูแลสมาชิกตอไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระท่ี 4.3 เรื่องการปรับปรุงการดําเนินงานสหกรณเก่ียวกับการประชุมใหญสามัญประจําป 

(ผูแทนสมาชิก) 

 จากการจัดประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณในทุกๆ ป จะสามารถสังเกตเห็นไดวา

ในกระบวนการของการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  จะมีการประกาศผลลาชา จนบางครั้งระเบียบวาระ

ในการประชุมจบแลว  แตผลการนับคะแนนยังไมนําแจงตอที่ประชุม  จึงเห็นควรใหมีการลงคะแนนเลือกต้ัง  

และปดรับบัตรเลือกต้ังเร็วข้ึน  ประกอบกับเพื่อเปนการจูงใจใหสมาชิกมารวมประชุมอยางรวดเร็ว  และไดรับ

ผลการเลือกต้ังที่รวดเร็วข้ึนเห็นควรมีการเพิ่มคาเบี้ยประชุมสําหรับสมาชิกที่มารวมประชุมใหญและเลือกตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการ 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาจากรายละเอียดที่ผูแทนสมาชิกเสนอขอใหเพิ่มเบี้ยประชุมและ

ระยะเวลาในการเลือกต้ังแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรใหปรับเปลี่ยนอัตราเบี้ยประชุมและสมควรกําหนด

ระยะเวลาการเลือกต้ังใหเหมาะสมตอไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดังน้ี 

  1. อนุมัติใหจายคาเบี้ยประชุมใหญสามัญประจําป  2558 เปนจํานวน 500 บาท                

(หารอยบาทถวน) ตอคน 

  2. อนุมัติใหดําเนินการเลอืกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ โดยเริ่มลงคะแนนเวลา 12.00 น. 

และปดกลองรับบัตรเลือกต้ัง ในเวลา 14.00 น. โดยใหถือใชต้ังแตป 2558 เปนตนไป 

 วาระท่ี 4.4 เรื่องขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา 

  ดวยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา โดยผูแทน คือ นางสาวศิรกาญน  ผาเพียร

ธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ ไดรวมประชุมใหญสามัญประจําป 2557 และมีขอเสนอเพิ่มเติม         

เพื่อการปฏิบัติงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด และอื่นๆ ดังน้ี 

  สมาชิกทุกทานในฐานะที่ทานเปนเจาของกิจการสหกรณ  และในขณะเดียวกันทานก็ได

เปนลูกคาหรือผูใชบริการของสหกรณดวย  จึงควรใชบริการโดยมีการตรวจสอบและดูแลกิจการไปในตัว              

โดยหลักการที่งายที่สุดก็คือ  ทุกครั้งที่ทานสมาชิกทําธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ  ไมวาจะเปนการฝาก  

หรือการกู หรือชําระคาใดๆ ก็ตาม  จะตองมีการเรียกหลักฐานดวย  เชน ใบเสร็จรับเงิน หรืออื่นๆ และใน

ขณะเดียวกันเราตองอุดหนุนและดูแลกิจการของเรา  เพื่อทําใหกําไรเพิ่มข้ึนในทุกๆ ป จึงควรทําธุรกรรม

ทางการเงินกับสหกรณ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 ประธานทีป่ระชุมกลาวขอบคุณสมาชิกและผูมเีกียรติทุกทานที่เสียสละเวลามารวมประชุม

และกลาวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.    

    

 ลงช่ือ 

  (รองศาสตราจารยวิศิษฐิพร  สุขสมบัติ)  

  ประธานทีป่ระชุม  

  

 ลงช่ือ 

  (นายราชัย  อัศเวศน)  

  เลขานุการที่ประชุม  

   


