
 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 

สหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

ในวันพฤหัสบดทีี่ 18 กุมภาพนัธ 2559 เวลา 12.00 น. 

ณ หองสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

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

ผูเขาประชุม 

1. คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 คน 

2. สมาชิก จํานวน 926                     คน 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ ผูตรวจสอบกิจการ 

2. นายปรเมศร แพลูกอิน ผูสอบบญัชีรับอนุญาต 

3. นายสามารถ นอยบุญญะ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 

(สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสมีา) 

4. นายบุญเลิศ ใจดี หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา 

5. นางสาวศิรกาญน ผาเพียรธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 

(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 2558 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ขอนําเสนอผลการรับสมาชิกและการออกจากสมาชิก

สหกรณมีรายละเอียดดังน้ี 

 จํานวนสมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,311 คน 

บวก สมาชิกสมัครใหมระหวางป 236 คน 

 รวม 1,547 คน 

หัก สมาชิกลาออก 76 คน 

 จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,471 คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 วาระท่ี 1.2 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2558 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด               

ชุดที่ 21 (พ.ศ. 2558) ไดบริหารงานสหกรณอยูภายใตพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2553 ขอนําเสนอผลการดําเนินงานของสหกรณ ในรอบป 2558 ที่ผานมา ปรากฏตามหนังสือรายงาน               

ประจําป 2558 หนาที่ 19 - 26 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ    

 วาระท่ี 1.3 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ 

  ตามที่ ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ 2558             

ไดเลือกขาพเจา นายจีรศักด์ิ  ต้ังปฏิพัทธ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ซึ่งขาพเจาไดดําเนินการตรวจสอบและ

รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการ  เปนประจําทุกเดือนน้ัน จึงขอเสนอสรุปผล                

การตรวจสอบประจําป ดังน้ี 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

1.1 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ 

1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการลงทุนของ

สหกรณ 

1.3 เพื่อตรวจสอบและใหขอสังเกต ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานของ

สหกรณใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลย่ิงข้ึน สามารถตอบสนองความตองการ

ของสมาชิกไดมากข้ึน 
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2. วิธีการ/ขอบเขตของการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

2.2 ตรวจสอบการปฏิบั ติงานตามขอบั งคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ 

2.3 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและ

งบประมาณที่กําหนดไว 

3. ผลการตรวจสอบ/วิเคราะห 

3.1 การบญัชี 

- การบันทึกบัญชีของสหกรณ ถูกตองตามควร เปนปจจุบัน และเปนไปตาม

นโยบายการบัญชี รวมทั้งมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถวน ทําให

รายงานทางการบัญชี มีความถูกตอง เปนปจจุบัน 

3.2 การเงิน 

3.2.1 สหกรณมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 

จํานวน 50,765,381.21 บาท ประกอบดวย 

เงินสด       97,179.50 บาท 

เงินฝากธนาคาร-ประเภทออมทรัพย 50,668,201.71 บาท 

3.2.2 เงินฝากสหกรณอื่น ณ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินฝากสหกรณอื่นคงเหลือ 

336,309,142.63 บาท ประกอบดวย 

สอ. สาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด        6,425.11 บาท 

สอ. ครูนครราชสีมา จํากัด 107,426,919.31 บาท 

สอ. กองบิน 1 จํากัด 31,235,287.67 บาท 

สอ. รพ. มหาราชนครราชสมีา จํากัด 80,881,598.15 บาท 

สอ. ขาราชการจังหวัดนครราชสมีา จํากัด 106,105,520.55 บาท 

สอ. รพ. มหาราช จํากัด (กองทุนสวัสดิการ) 653,391.84 บาท 

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 10,000,000.00 บาท 

3.2.3 การรับจาย  การเก็บรักษาเงินสด และสมุดเงินฝากธนาคาร/สหกรณ 

ในระหวางป 2558 การรบัจาย การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคาร/

สหกรณ สหกรณออมทรพัย มทส. สามารถดําเนินการเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด ผูตรวจสอบกิจการ

ไดทําการตรวจสอบบัญชีเงินสด และบัญชีเงินฝากธนาคาร/สหกรณ โดยสอบยันยอดกับรายงานเงินสดคงเหลือ

ประจําวัน และสมุดเงินฝากธนาคาร/สหกรณแลว ปรากฏวา ยอดคงเหลือเงินสด และเงินฝากธนาคาร/สหกรณ

มียอดถูกตอง ตรงกัน 
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3.3  การดําเนินงานของสหกรณ 

3.3.1  ดานสมาชิก 

สหกรณมีสมาชิก เมื่อตนป 2558 จํานวน 1,311 คน ระหวางปมีสมาชิก

เพิ่มข้ึน 236 คน ลาออกจากสหกรณ 74 คน ขาดสมาชิกภาพ 1 คน เสียชีวิต 1 คน ยอดคงเหลือสมาชิก                          

ณ วันสิ้นป จํานวน 1,471 คน คณะกรรมการดําเนินการไดอนุมัติการรบัเขา และลาออกของสมาชิกเปนไปตาม

ระเบียบของสหกรณ 

3.3.2  ดานการลงทุน 

ในป 2558 สหกรณไดถอนหุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย เปนจํานวนเงิน 

59,000,000.00 บาท และพันธบัตร/หุนกู ครบกําหนดไถถอน เปนจํานวนเงิน 8,000,000.00 บาท                   

โดยในป 2558 สหกรณฯ มิไดลงทุนซื้อหุนชุมนุมสหกรณ และซื้อพันธบัตร/หุนกู เพิ่ม ทําให ณ สิ้นป 2558 

สหกรณมีเงินลงทุนคงเหลือ 11,000,000.00 บาท ประกอบดวย 

พันธบัตรออมทรัพยพิเศษกระทรวงการคลัง (ไทยเขมแข็ง) 5,000,000.00  บาท 

พันธบัตรออมทรัพยพิเศษกระทรวงการคลัง                  6,000,000.00  บาท 

ซึ่งจะสงผลใหป 2559 รายไดจากการลงทุนในสวนน้ีจะลดลง โดยเฉพาะ

เงินปนผลจากหุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย ในป 2558 ไดรับเงินปนผล รอยละ 6.1 เปนเงิน 2,975,463.01 บาท 

3.3.3  ดานสินเช่ือ 

ณ สิ้นป 2558 สหกรณมีเงินใหกูแกสมาชิกและสหกรณอื่น ประกอบดวย 

ประเภทเงินใหกู จํานวน (สัญญา) จํานวนเงิน (บาท) 

(1) เงินใหกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 334 3,680,800.00 

(2) เงินใหกูสามัญ 668 414,570,448.50 

(3) เงินใหกูพิเศษ 312 263,449,858.75 

(4) เงินใหกู-สหกรณอื่น 1 1,244,000.00 

รวม 1,315 682,945,107.25 

3.3.4  ดานเงินรับฝาก 

ณ สิ้นป 2558 สหกรณมีเงินรับฝาก ประกอบดวย 

จํานวนเงิน : บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเงินรับฝาก ยอดคงเหลือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย  26,248,123.00  

(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  505,511,056.71  

รวมทั้งสิ้น  531,759,179.71  
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3.3.5  ดานทุน สหกรณมีทุนเรือนหุน ทุนสํารองและทุนสะสม ประกอบดวย 

จํานวนเงิน : บาท 

ประเภททุน ยอดคงเหลือ 

(1) ทุนเรอืนหุน  487,617,730.00  

(2) ทุนสํารอง  25,545,833.26  

(3) ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบอื่น  

- ทุนสาธารณประโยชน  294,385.23  

- ทุนเพื่อการจัดต้ังสํานักงาน  283,947.49  

- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  1,953,709.96  

- กองทุนเพื่อชวยเหลือผูคํ้าประกัน  200,000.00  

- กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก  1,402,569.22  

3.3.6  ผลการดําเนินงาน ประจําป 2558 

ในการดําเนินการของสหกรณ ประจําป 2558 มีรายไดจากการดําเนินงาน

ทั้งสิ้น 55,934,166.32 บาท และมีคาใชจายทั้งสิ้น 20,657,355.87 บาท มีกําไรสุทธิ 35,276,810.45 บาท 

(ประมาณการกําไรสุทธิ 34,438,200 บาท กําไรสุทธิเกิดข้ึนจริงสูงกวาประมาณการ 838,610.45 บาท          

คิดเปนรอยละ 2.44) 

จํานวนเงิน : บาท 

รายการ ป 2558 ป 2557 
สูง (ตํ่า) ปกอน 

บาท รอยละ 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน  55,674,411.41   48,356,238.07   7,318,173.34   15.13  

รายไดอ่ืน  259,754.91   254,449.50   5,305.41   2.09  

รวมรายได  55,934,166.32   48,610,687.57   7,323,478.75   15.07  

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก  15,026,589.28   12,970,349.15   2,056,240.13   15.85  

คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่  2,410,587.18   2,387,464.53   23,122.65   0.97  

คาใชจายเก่ียวกับอาคารและอุปกรณ  376,029.19  316,212.69  59,816.50   18.92  

คาใชจายเก่ียวกับสมาชิก  1,492,166.00  1,501,465.00 (9,299.00)  (0.62)  

คาใชจายดําเนินงานอ่ืน  1,351,984.22   1,381,404.13  (29,419.91)  (2.13)  

รวมคาใชจาย  20,657,355.87   18,556,895.50   2,100,460.37   11.32  

กําไรสุทธิ  35,276,810.45   30,053,792.07   5,223,018.38   17.38  

3.4  การวิเคราะหขอมลู 

3.4.1 ทุนเรือนหุน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 พบวา ทุนเรือนหุนเฉลี่ยตอ

สมาชิก 330,000 บาท แตสมาชิกสวนใหญ รอยละ 73 มีทุนเรือนหุนตํ่ากวาคาเฉลี่ย 
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3.4.2 ดานเงินฝากของสมาชิก ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 พบวา เงินฝาก

สหกรณรวมทุกบัญชี ของสมาชิก รอยละ 51 ของสมาชิกมีเงินฝากไมเกิน 10,000 บ., รอยละ 74 ไมเกิน 

100,000 บาท สมาชิกที่มีเงินฝากเกินกวา 100,000 บาท รอยละ 26  

3.4.3 ดานเงินกูสมาชิก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 (ไมรวมเงินกูฉุกเฉิน) พบวา 

สมาชิกทั้งหมด 1,471 ราย มีเงินกูสามัญและหรือพิเศษ 767 ราย (รอยละ 52) สมาชิกที่ไมมีเงินกู 704 ราย 

(รอยละ 48) แยกเปน สมาชิกที่มีสิทธิกู คือ อายุสมาชิก 1 ปข้ึนไปแตไมกู 498 ราย (รอยละ 34) สมาชิกที่              

ไมมีสิทธิกู 206 ราย (รอยละ 14) โดยเงินกูรวมของสมาชิกที่กูเฉลี่ยตอราย 883,990 บาท 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ในการตรวจสอบกิจการป 2558 น้ี ผูตรวจสอบไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ                  

แกกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณระหวางการตรวจสอบ และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน  

สรุปไดดังน้ี 

1. ดานการเงิน บัญชี การปฏิบัติงานสวนใหญถูกตองเรียบรอย มีขอบกพรองบางเล็กนอย 

ซึ่งไดแจงใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว 

2. ดานการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานสวนใหญถูกตองเรียบรอย มีขอบกพรองบาง

เล็กนอย ซึ่งไดมีขอเสนอแนะ เชน ควรปรับแบบทะเบียนหนังสือขออนุมัติถอนเงิน 

3. ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหขอมูลดานตางๆ เชน สหกรณควรสงเสริมการออม            

ของสมาชิก โดยเนนสมาชิกที่มีเงินฝากคอนขางตํ่า และสหกรณควรวิเคราะหขอมูลเงินกูของสมาชิกใหละเอียด 

รอบดาน เพื่อความรอบคอบกอนการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง 

4. ประเด็นที่พบจากการแกไขปรับปรุงระเบียบเงินกู เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 แกไข        

เปน วงเงินกูไมเกิน 5 เทาของหุนที่ปลอดภาระคํ้าประกัน  โดยมิใหซื้อหุนเพิ่ม และยอดกูไมเกิน 1.5 ลานบาท 

อาทิ (1) สิทธิในการกูลดลง (2) สิทธิในการคํ้าประกันลดลง (3) ผูคํ้าประกันรับความเสี่ยงเพิ่มข้ึน จากเดิม                

รอยละ 73 (100-27) เพิ่มเปนรอยละ 80 (100-20) แตความเสี่ยงดังกลาวจะลดลงเรื่อยๆ เน่ืองจากการชําระ

เงินกู และหุนที่เพิ่มข้ึนทุกเดือน (4) สหกรณจะมีรายไดดอกเบี้ยเงินกูลดลงหากเทียบกับระเบียบเงินกูกอนแกไข 

และ (5) สมาชิกผูฝากเงินเกิดความมั่นใจในการแกไขระเบียบดังกลาว 

นอกจากน้ี ผูตรวจสอบกิจการไดเสนอแนวคิดการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน ตาม

สัดสวนเงินทุนที่ใชหาประโยชน (เงินรับฝาก และทุนเรือนหุน) และขอเสนออื่น เชน การเลือกต้ังคณะกรรมการ

สหกรณโดยใชระบบสารสนเทศ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
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 วาระท่ี 1.4  เรื่องผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณประจําป 2558 

  ดวยกรมสงเสริมสหกรณ  ไดดําเนินการกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ  โดยใชตัวช้ีวัด              

ตามประกาศกรมสงเสริมสหกรณ เรื่อง กําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2553  

และโดยทีส่หกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ีจํากัด เปนองคกรที่อยูในกาํกับดูแลของกรมสงเสริม

สหกรณ  ซึ่งไดรับการประเมินเพื่อการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 2558   

  จากผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ  ประจําป 2558 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ไดรับการจัดระดับมาตรฐาน อยูในระดับ A หมายถึง การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ  

อยูในระดับ ดีเลิศ ซึ่งเปนปที่หาตอเน่ืองจาก ป 2554 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557  

 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2558 

 ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เมื่อวันที่                       

12 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งไดดําเนินการใหสมาชิกรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557                 

ดวยวิธีออนไลน ซึ่งตองขอแกไขมติวาระที่ 4.3 เรื่องการปรับปรุงการดําเนินงานสหกรณเกี่ยวกับการประชุมใหญ

สามัญประจําป 

จากเดิม ทีป่ระชุมมีมติเปนเอกฉันทดังน้ี 

  1. อนุมัติใหจายคาเบี้ยประชุมใหญสามัญประจําป  2558 เปนจํานวน 500 บาท               

(หารอยบาทถวน) ตอคน 

  2. อนุมัติใหดําเนินการเลอืกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ โดยเริ่มลงคะแนนเวลา 12.00 น. 

และปดกลองรับบัตรเลือกต้ัง ในเวลา 14.00 น. โดยใหถือใชต้ังแตป 2558 เปนตนไป 

ขอแกไขมติท่ีประชมุ ดังน้ี 

1. รับขอเสนอการขอปรับคาเบี้ยประชุมใหญสามัญประจําป 2558 เปนจํานวน 500 บาท 

โดยนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อนําเสนอในการประชุมใหญในคราวตอไป 

2. รับขอเสนอใหดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ โดยเริ่มลงคะแนนเวลา 

12.00 น. และปดกลองรับบัตรเลือกต้ัง ในเวลา 14.00 น. โดยใหถือใชต้ังแตป 2558 เปนตนไป 

 โดยนายทะเบียนสหกรณไดทักทวงมติที่ประชุมโดยมีมติอนุมัติ ซึ่งเปนวาระเพ่ือพิจารณา

ท่ีมีสมาชิกเสนอเพ่ิมวาระในระหวางการประชุมน้ัน ไมสามารถพิจารณาอนุมัติได ซึ่งเปนไปตามหนังสือของ

นายทะเบียนที่ กษ 0216/29612 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 เรื่องตอบขอหารือ เรื่องการเพิ่มวาระ        

การประชุมใหญของสหกรณ  โดยสมาชิกในวันประชุมใหญ 

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม หนาที่ 1 – 22 
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การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาในรายละเอียดตามทีน่ายทะเบียนสหกรณไดทักทวงแลวเห็นชอบดวย

กับการขอแกไข 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เมื่อวันที่ 

12 กุมภาพันธ 2558 โดยมีการแกไขตามที่นายทะเบียนทวง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี 3.1  เรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ประจําป 2558 

  ดวยพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 บัญญัติไววา ใหสหกรณมีคณะกรรมการ 

ดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ

เลือกต้ังจากสมาชิก 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับต้ังแตวันเลือกต้ัง 

เมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของ

กรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

 กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลอืกต้ังอกีได แตตองไมเกินสอง

วาระติดตอกัน 

 ในกรณีที่มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการ

ดําเนินการสหกรณที่ไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประจําป 2559 ตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน     

7 คน  ดังน้ี 

ลําดบั 

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล วันที่เขาดาํรงตําแหนง 

วาระในการดํารงตําแหนง 

หมายเหต ุวาระที่ 1 วาระที่ 2 

ปที 1 ปที 2 ปที 1 ปที 2 

1 รศ.วิศิษฐิพร สุขสมบัต ิ 13 กุมภาพันธ 2558     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 21 (หมดวาระ) 

2 รศ.เกรียงไกร  ไตรสาร 13 กุมภาพันธ 2558     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 21 (หมดวาระ) 

3 ผศ.สุนทร  กาญจนทว ี 13 กุมภาพันธ 2558     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 21 (หมดวาระ) 

4 น.ส.ลฎาภา  รัตนจารุ 13 กุมภาพันธ 2558     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 21 (หมดวาระ) 

5 นายธัญเทพ  พรหมสอน 13 กุมภาพันธ 2558     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 21 (หมดวาระ) 

6 นายคัมภีร  ศิริคะเณรัตน 13 กุมภาพันธ 2558     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 21 (หมดวาระ) 

7 นางภัทรานิษฐ  ปริญญากุลเสฏฐ 13 กุมภาพันธ 2558     ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 21 (หมดวาระ) 

    ในป 2559 จึงตองดําเนินการเลือกต้ังใหม โดยเรียกคณะกรรมการชุดน้ีวา คณะกรรมการ

ดําเนินการ ชุดที่ 22 (พ.ศ. 2559) ประกอบดวย 

 1. ประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 1  คน อยูในวาระ 2 ป 

 2. กรรมการดําเนินการ  จํานวน 6  คน อยูในวาระ 2 ป 
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 จากการประกาศรับสมัครของคณะอนุกรรมการรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติของ

ผูสมัครเขารับการเลือกต้ัง มีผูสมัครเขารับการเลือกต้ังในตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 2 คน 

และกรรมการดําเนินการ จํานวน 11 คน จากการเปดรับสมัครต้ังแตวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่                   

22 มกราคม 2559 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญเลือกต้ังประธานกรรมการดําเนินการ และกรรมการดําเนินการ     

เพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระจํานวน 7 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนง 2 ป   

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปโดยบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โปรงใส 

และเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 จึงเห็นควรเลือกสมาชิกที่เขารวมประชุมทําหนาที่                 

เปนกรรมการเลือกต้ังและพยานเพื่อดําเนินการดังกลาว และตามระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด วาดวยการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  พ.ศ. 2556 ขอ 17 วรรค 3 และวรรค 4 

ระบุไวดังน้ี 

“ คณะกรรมการดําเนินการชุดใหมท่ีไดรับการเลือกต้ังตองมีสมาชิกหนวยวิสาหกิจท่ี

ไดรับการเลือกต้ังซึ่งมีคะแนนสูงสุดเปนกรรมการดวย 1 คนทุกครั้งไป เวนแตสมาชิกหนวยวิสาหกิจผูไดรับ

การเลือกต้ังมีคะแนนนอยกวารอยละสิบของจํานวนผูท่ีมาใชสิทธิเลือกต้ัง  ใหสิทธิในตําแหนงกรรมการตก

เปนของสมาชิก         ผูไดรับการเลือกต้ังท่ีมีคะแนนเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยรายตอไปแทน 

 ในปใดไมมีสมาชิกหนวยวิสาหกิจสมัครรับเลือกต้ังเปนประธานกรรมการ หรือ

กรรมการ     ก็ใหตําแหนงดังกลาวนั้นตกเปนของสมาชิกผูไดรับการเลือกต้ังท่ีมคีะแนนเรียงตามลําดับจาก

มากไปหานอย” 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมมีติดังน้ี   

 1. อนุมัติใหแตงต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังและพยานการตรวจนับคะแนน ประกอบดวย

บุคคลดังตอไปน้ี 

 - นายไตรวิชญ ตรีเมฆ เปนประธานการตรวจนับคะแนน 

 - นายสมบรูณ อวนมะโรง เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - นายสมเกียรติ อรภาพ เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - วาที่ รต.หญงิสุกญัญา   วิบูลยกลู เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - นางมัณฑนา ศรีราง เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - น.ส.ชุติมา เรืองกระโทก เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - นางลิขิต เพิ่มงาม เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - นางนฤมล ทีจันทึก เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - นางสิรลิักษณ ตะนัง เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 

 - น.ส.สาริศา กาญจนเมธี 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 6 ชอง เพื่อการเลือกคณะกรรมการ  และไมเกิน 1 ชอง

เพื่อการเลือกประธานกรรมการ 

2.4  อนุมัติหลักเกณฑและวิธีการตรวจนับคะแนน ดังน้ี 

- ใหขานการลงคะแนนเลือกต้ังจากบัตรเลือกต้ังของบรรดาสมาชิก 

- ใหบันทึกการขานคะแนนบนกระดานบันทึกคะแนน โดยนับทีละ 5 คะแนน     

(ขีด 4 ตัด 1) 

3. รับทราบผลการเลือกต้ังตําแหนงกรรมการ มีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการเลือกต้ังตําแหนงประธานกรรมการ 

ลําดับท่ีไดรับเลือก หมายเลขผูสมัคร ชื่อ - สกุล คะแนน 

1 1 รองศาสตราจารย ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ 425 

2 2 อาจารย ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 423 

หมายเหตุ 

มีสมาชิกลงทะเบียน   926  คน 

 1. จํานวนสมาชิกที่ใชสทิธ์ิเลือกต้ัง 908  คน 

  - บัตรดี 848  ใบ 

  - บัตรเสีย 21  ใบ 

  - ไมประสงคลงคะแนน 39  ใบ 

 2. จํานวนสมาชิกที่ไมใชสิทธ์ิเลือกต้ัง 18  คน 

ผลการเลือกต้ังตําแหนงกรรมการ 

ลําดับท่ีไดรับเลือก หมายเลขผูสมัคร ชื่อ - สกุล คะแนน 

1 4 รศ. เกรียงไกร  ไตรสาร  411 

2 1 นายราชัย  อัศเวศน  399 

3 3 นางสาวลฎาภา  รัตนจารุ  372 

4 10 นายประวัติ  บุษดี  366 

5 11 นายธัญเทพ  พรหมสอน  338 

6 7 นางพรพิศ  สุวรรณัง  231 
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ลําดับท่ีไดรับเลือก หมายเลขผูสมัคร ชื่อ - สกุล คะแนน 

7 9 ผศ. ดร. สุนทร  กาญจนทวี  335 

8 2 นายคัมภีร  ศิริคะเณรัตน  320 

9 6 นายสุเมธ  มานิมนต  239 

10 5 นางนภาพร  ตรีพัฒนา  226 

11 8 นางนภาพร  มีทรัพย  192 

 หมายเหตุ  

มีสมาชิกลงทะเบียน   926  คน 

 1. จํานวนสมาชิกที่ใชสทิธ์ิเลือกต้ัง 909  คน 

  - บัตรดี 853  ใบ 

  - บัตรเสีย 26  ใบ 

  - ไมประสงคลงคะแนน 30  ใบ 

 2. จํานวนสมาชิกที่ไมใชสิทธ์ิเลือกต้ัง 17  คน 

      

4. มอบหมายใหฝายจัดการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 วาระท่ี 3.2 เรื่องขออนุมัติงบการเงินประจําป 2558 (รับรองโดย  ผูสอบบัญชี) 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีจํากัด ชุดที่ 21 

(พ.ศ. 2558) ขอนําเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจําป 2558                     

เพื่อที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ีตามนัยขอ 75(3) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ. 2555 ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ีประกอบดวย 

 1. รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 3. งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 4. งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 6. หนังสือรับรองของสหกรณ 

 มีรายละเอียดตามหนังสือรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 หนาที่ 36 -52 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินดังกลาวถูกตองแลวสมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินประจําป 2558 ตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเสนอ 
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 วาระท่ี 3.3 เรื่องขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด               

ชุดที่ 21 (พ.ศ. 2558) ขอนําเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558 เพื่อที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ            

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

มีรายละเอียดดังน้ี 

รายการ 
รอยละ 

ของรายการ 

รอยละ 

ของกําไร 
จํานวนเงิน 

1. เปนเงินสํารอง ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  10.1899 3,594,683.27 

2. 
 

เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ 

แตตองไมเกิน 10,000 บาท ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 0.0284 10,000.00 

3. 
 

เปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิก ไมเกินรอยละ 10 ตอป ตามกฎหมาย 

วาดวยสหกรณกําหนด 

5.50 71.5856 25,253,120.00 

4. 
 

เปนเงินเฉล่ียคืนตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู ซ่ึงสมาชิกน้ัน ๆ  

ไดสงแกสหกรณในระหวางป (ยกเวนสมาชิกที่ผิดนัดชําระสงเงินงวดชําระหน้ี) 

7.50 8.5329 3,010,149.25 

5. เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ 3.20 3.2000 1,128,857.93 

6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2 แหงทุนเรือนหุน ณ วันส้ินป  1.9843 700,000.00 

7. เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  0.1701 60,000.00 

8. ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนตางๆ เพื่อเสริมความม่ันคงใหแกสหกรณ  0 0.00 

 8.1  กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก  4.3088 1,520,000.00 

   100.00 35,276,810.45 

 หมายเหตุ 

1. คาหุนทั้งสิ้น เปนเงิน 487,617,730.00 บาท 

2. ดอกเบี้ยรับจากสมาชิกทั้งสิ้น เปนเงิน 40,422,730.95 บาท 

3. กําไรสุทธิทัง้สิ้น เปนเงิน 35,276,810.45 บาท 

    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558    

- ทุนสํารอง คงเหลือ 25,545,833.26 บาท 

- ทุนสาธารณประโยชน คงเหลือ 294,385.23 บาท 

- ทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงาน คงเหลือ 283,947.49 บาท 

- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล คงเหลือ 1,953,709.96 บาท 

- กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก คงเหลือ 1,402,569.22 บาท 
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สรุปการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558 ตามท่ีเสนอมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  เปนของสมาชิกรอยละ 80.1185 ของกําไรสุทธิคือ 

1.1 เงินปนผล 25,253,120.00 บาท 

1.2 เงินเฉลี่ยคืน 3,010,149.25 บาท 

 รวม 28,263,269.25 บาท 

 2. เปนผลประโยชนแกสมาชิกรอยละ 16.6531 ของกําไรสุทธ ิคือ 

2.1 ทุนสํารอง 3,594,683.27 บาท 

2.2 ทุนสาธารณประโยชน 60,000.00 บาท 

2.3 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 700,000.00 บาท 

2.4 กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก 1,520,000.00 บาท 

 รวม 5,874,683.27 บาท 

 3. เปนของกรรมการและเจาหนาท่ีรอยละ 3.2000 ของกําไรสุทธิ คือ 

  โบนัสกรรมการและเจาหนาที ่ 1,128,857.93 บาท 

 4. เปนของสันนิบาตสหกรณรอยละ 0.0284 ของกําไรสุทธ ิคือ 

  บํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 10,000.00 บาท 

เปรียบเทียบสัดสวนการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปยอนหลัง 5 ป 

รายการ 
รอยละของกําไรสุทธ ิ

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

1. เปนของสมาชิก 80.8518 84.5689 82.4388 85.1215 83.6786 

2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก 15.5950 11.8824 14.3165 11.6382 13.0880 

3. เปนของกรรมการและเจาหนาที ่ 3.5000 3.5000 3.2000 3.2000 3.2000 

4. เปนของสันนิบาตสหกรณ 0.0532 0.0486 0.0447 0.0403 0.0334 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรกําไรสุทธิตามที่เสนอเปนไปตามกฎหมายและ

เหมาะสมแลวสมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมติัการจัดสรรกําไรสทุธิประจาํป 2558 ตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเสนอ 
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    วาระท่ี 3.4 เรื่องขออนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2559 

 ดวยขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2555                 

ขอ 75(7) กําหนดใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ        

ฉะน้ัน เพื่ออนุมัติใหเปนไปตามขอบังคับ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี จํากัด ชุดที่ 21 (พ.ศ. 2558) ไดจัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2559 เพื่อเสนอ                  

ที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 

หนาที่ 55 -62 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาแผนงานและงบประมาณที่นําเสนอมีความเหมาะสม

ถูกตองแลวสมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2559 ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเสนอ  

    วาระท่ี 3.5 เรื่องพิจารณากําหนดคาเบ้ียประชุมสมาชิกและคณะกรรมการ 

 ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                

สุรนารี จํากัด  ในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 เห็นควรใหมีการปรับอัตราเบี้ย

ประชุมของสมาชิกและคณะกรรมการเพื่อใหเกิดความเหมาะสม และเปนไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม               

ในปจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการไดหาขอมูลของสหกรณออมทรัพยในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเทียบเคียงประกอบ

กับขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ. 2555 ขอ 75. อํานาจหนาที่ของที่

ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวง ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ

สหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

 (9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดําเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  

 จึงเห็นควรกําหนดการจายคาเบี้ยประชุม ดังน้ี 

ลําดับ รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

จากเดิม ใหม 

1 คาเบี้ยประชุมสมาชิก 300 500 

2 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ    

 - ประธาน 500  

 - เลขานุการ, เหรัญญิก 450 500 

 - กรรมการ 400  

 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดอ่ืน   

 - ประธาน 400  

 - เลขานุการ 350 500 

 - กรรมการ 300  
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 

 
การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาคาเบี้ยประชุมสมาชิกและคณะกรรมการมีความเหมาะสม

แลวสมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาเบี้ยประชุมสมาชิกและคณะกรรมการ ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 

 วาระท่ี 3.6 เรื่องขออนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมและวงเงินคํ้าประกัน ประจําป 2559 

  ในป 2558 ที่ประชุมใหญไดอนุมัติวงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้าประกันประจําป 2558              

ซึ่งสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด อาจกูยืมเงินและหรือคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน

ตางๆ มาเปนทุนดําเนินงานและรักษาสภาพคลองของสหกรณ เปนวงเงิน 100,000,000.00 บาท                  

(หน่ึงรอยลานบาทถวน) ซึ่งนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบใหกําหนดวงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้าประกัน

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

  สําหรับป 2559 คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแลวเห็นวาวงเงินดังกลาวขางตน                      

มีความเหมาะสมที่จะใชในการดําเนินการและการรักษาสภาพคลองของสหกรณเชนเดียวกันกับป 2558 และ

โดยเหตุแหงขอบังคับสหกรณ   

 ขอ 75 (6)แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด               

พ.ศ. 2555 กําหนดให “ที่ประชุมใหญเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือ                     

คํ้าประกัน” และมาตรา 47  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดให “การกูยืมเงินหรือ                   

การคํ้าประกันของสหกรณจะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ” 

จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติใหสหกรณมีวงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้าประกัน

ประจําป 2559 เปนวงเงิน 100,000,000.00 (หน่ึงรอยลานบาทถวน) เพื่อจะดําเนินการขอความเห็นชอบตอ

นายทะเบียนสหกรณตอไป 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาวงเงินกูยืมและวงเงินคํ้าประกันของสหกรณที่นําเสนอ      

มีความเหมาะสมกับการดําเนินงานของสหกรณแลว สมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมติัใหสหกรณมีวงเงินกูยืมหรือวงเงินคํ้าประกัน ประจําป 2559 

จํานวน 100,000,000.00 บาท (หน่ึงรอยลานบาทถวน) ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 

 วาระท่ี 3.7 เรื่องการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2559 

 ดวยมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ 

ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณน้ัน                

ในการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณ 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ. 2555   

กําหนดเกี่ยวกับผูตรวจสอบกิจการดังน้ี  
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 

 
 ขอ 106. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก                    

ผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐศาสตร หรือการสหกรณ                

เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณประจําป จํานวนไมเกินหาคน หรือหน่ึงนิติบุคคล 

 ที่ประชุมใหญจะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจํา             

ในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได 

 ขอ 107. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมี

กําหนดเวลาหน่ึงปทางบญัชีสหกรณ  ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหม  

ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

 อน่ึง จากคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ เรื่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ                    

พ.ศ.2556 ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ไดแนะนําใหสหกรณอาจเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารอง

ไวดวย เพื่อใหผูตรวจสอบกิจการที่สหกรณเลือกต้ังสํารองไว  สามารถปฏิบัติงานไดทันทีในกรณีที่ผูตรวจสอบ

กิจการ ที่ไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญพนจากตําแหนง ยกเวนกรณีถึงคราวออกตามวาระ 

 บัดน้ี ผูตรวจสอบกิจการสหกรณประจําป 2558 ไดสิ้นสุดวาระลงแลว จึงขอเสนอ                

ที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2559 เพื่อการดําเนินการตรวจสอบกิจการสหกรณ

ตอไป 

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2559                    

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 1.  จํานวนของการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2559 

 2.  คาตอบแทนของผูตรวจสอบกิจการตอคนตอเดือน 

 3.  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ 

 4.  ผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารอง 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาภารกิจของสหกรณยังไมสลับซับซอนมากนักจึงสมควร

กําหนดใหมีผูสอบกิจการของสหกรณ ประจําป 2559 จํานวน 1 คน โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเพียง 1 ป 

และสมควรจายคาตอบแทน จํานวน 2,000 บาทตอเดือน  ซึ่งเปนไปแนวทางปฏิบัติที่ผานมา หลังจากน้ันไดมี

สมาชิกเสนอ นายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ  พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน 

และนางประวีณา  หอมตา  พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สังกัดสวนแผนงาน เพื่อทําหนาที่ดังกลาว  

โดยทั้งสองทานมิไดปฏิเสธการเสนอช่ือ และมีสมาชิกในที่ประชุมเสียงขางมาก เลือก นางประวีณา หอมตา 

และเสียงขางนอย เลือก นายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ  ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาทั้งสองทาน เปนผูมีความรู 

ความสามารถ และเปนผูมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแตงต้ัง นางประวีณา  หอมตา เปนผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ประจําป 2559 และแตงต้ังนายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ 

เปนผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารอง  
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดังน้ี 

1. กําหนดใหมีผูสอบกิจการของสหกรณ ประจําป 2559 จํานวน 1 คน โดยใหมีวาระ    

การดํารงตําแหนง 1 ปนับจากวันเลือกต้ัง 

2. เลือกนางประวีณา  หอมตา เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ประจําป 2559 โดยจายคาตอบแทนเปนรายเดือนๆ ละ 2,000 บาท (สองพันบาทถวน)  

3. แตงต้ัง นายจีรศักด์ิ ต้ังปฏิพัทธ เปนผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารอง 

 วาระท่ี 3.8 เรื่องการจัดจางผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2559 

 การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด  พ.ศ. 2555   

 ขอ 28  การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ

หน่ึงครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด                      

โดยผูสอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง   

 สําหรับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด โดยคณะกรรมการ

ดําเนินการไดพิจารณาเสนอช่ือผูสอบบัญชีภาคเอกชน  ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ  วาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาและวิธีการเสนอช่ือผูสอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2554           

และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาและวิธีการเสนอช่ือผูสอบบัญชีภาคเอกชน

เพื่อแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ประกอบกับเปนไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ 

เรื่องหลักเกณฑการมอบหมายสหกรณใหผูสอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  

ซึ่งกําหนดใหสหกรณนอกภาคเกษตร ที่มีทุนของสหกรณ ต้ังแต 50 ลานบาทข้ึนไป ใหมีผูสอบบัญชีภาคเอกชน

ตรวจสอบบัญชี   

 ดังน้ันคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

ชุดที่ 21 (พ.ศ. 2558) ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 จึงมีมติเปนเอกฉันท 

คัดเลือกผูสอบบญัชีเพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 พิจารณาจัดจาง และเสนอตอนายทะเบียน

สหกรณแตงต้ังตอไป จํานวน 2 ราย  คือ 

 1. บริษัท คิว.ออดิทต้ิง. จํากัด นายปรเมศร  แพลูกอิน 

 2. บริษัท เอ็น เอส เค สอบบัญชี จํากัด 

 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 หนาที่ 66 - 69 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัท คิว.ออดิทต้ิง จํากัด นายปรเมศร แพลูกอิน           

เปนผูมีความชํานาญ และมีประสบการณดานการสอบบัญชีสหกรณหลายแหง ตลอดจนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ในปที่ผานมา จึงเห็นสมควรเลือกนายปรเมศร แพลูกอิน 

(บริษัท คิว.ออดิทต้ิง จํากัด) เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด  
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ เปนเอกฉันท คัดเลือกบริษัท คิว.ออดิท ต้ิง จํากัด                 

นายปรเมศร แพลูกอิน เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด สําหรับปทาง

บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 60,000.00 บาท (หก

หมื่นบาทถวน) และเลือกบริษัท เอ็น เอส เค สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีสํารอง กรณีนายทะเบียน

สหกรณอาจพิจารณาไมแตงต้ังผูสอบบัญชี บริษัท เอ็น คิว. ออดิทต้ิง จํากัด นายปรเมศร  แพลูกอิน และ

กําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 70,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) 

    วาระท่ี 3.9 เรื่ อง พิจารณาแก ไขเ พ่ิมเ ติมขอบังคับสหกรณฯ ขอ 88 อํานาจหนา ท่ีของ

คณะกรรมการเงินกู 

 ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด               

ชุดที่ 21 (พ.ศ. 2558) ในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ทั้งน้ีเพื่อการดําเนินงานของสหกรณ           

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีรายละเอียดดังน้ี 

ขอความเดิม ขอ 88. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมี

อํานาจหนาที่ ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิก ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ

คําสั่งของสหกรณ รวมทั้ง ขอตอไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกู รายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี                  

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 

(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวด

ชําระหน้ีเงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอน

ผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

ขอความท่ีขอแกไขเพ่ิมเติม ขอ 88. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู 

(5)  สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริงในกรณีท่ีผูค้ําประกันยื่นขอผอนผันการชําระ

หนี้ซึ่งผูค้ําประกันตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกู  เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ดังกลาว เพื่อการดําเนินงานของสหกรณมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จึงเห็นสมควรมีการ

ปรับแกขอบังคับ ขอ 88 ตามที่เสนอ 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดังน้ี 

  1. อนุมัติใหแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด              

พ.ศ. 2555 ขอ 88 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ  

2. มอบหมายใหฝายจัดการดําเนินการจัดสงขอบังคับที่แกไขใหนายทะเบียนพิจารณาให

ความเห็นชอบตอไป 

    วาระท่ี 3.10 เรื่อง พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณฯ ขอ 9 การถือหุน 

 ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด     

ในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณ              

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีจํากัด พ.ศ. 2555 ทั้งน้ีเพื่อการดําเนินงานของสหกรณมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน และใหสอดคลองกับสภาวะการณทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนได มีรายละเอียดดังน้ี 

ขอความเดิม ขอ 9. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรก

ที่เขาเปนสมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่จาย

ควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิก ไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใด ก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ

ดําเนินการ แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด  

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได 

ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิก

เพื่อชําระหน้ีแกเจาหน้ีของสมาชิกน้ัน 

ขอความท่ีขอแกไข ขอ 9. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนต้ังแต

เดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตามอัตราสวนของจาํนวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่                

จายควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิก ไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญ                  

ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใด ก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ

ดําเนินการ แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด แตอยางไรก็ตามในกรณีท่ีมี

เหตุผลและความจําเปนคณะกรรมการดําเนินการอาจกําหนดใหชะลอการซื้อหุนเพ่ิมของสมาชิกก็ได 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได 

ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิก

เพื่อชําระหน้ีแกเจาหน้ีของสมาชิกน้ัน 
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การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ดังกลาว เพื่อการดําเนินงานของสหกรณมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และใหสอดคลอง

กับสภาวะการณทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนได จึงเห็นสมควรมีการปรับแกขอบังคับ ขอ 9 ตามที่เสนอ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดังน้ี 

  1. อนุมัติใหแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด             

พ.ศ. 2555 ขอ 9 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ  

2. มอบหมายใหฝายจัดการดําเนินการจัดสงขอบังคับที่แกไขใหนายทะเบียนพิจารณาให

ความเห็นชอบตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  

 วาระท่ี 4.1 เรื่องการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด พ .ศ.2555          

ใน หมวด 7 การประชุมใหญ ขอ 68 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหน่ึง

พันคน ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกก็ได ซึ่งนายทะเบียนเห็นชอบแลว และในการประชุม

ใหญสามัญประจําป 2557 มติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 อนุมัติใหมีการประชุมใหญฯ โดยมวลสมาชิก   

  ดังน้ันเพื่อใหการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เปนไปตามมติที่ประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2558  จึงขอใหพิจารณาการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ดังน้ี 

 1.  ใหมีการประชุมโดยผูแทนสมาชิก หรือ 

 2.  ใหมีการประชุมโดยมวลสมาชิก 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการประชุมในปทีผ่านมาและในครั้งน้ีมีความเหมาะสมแลว

เพราะสมาชิกสามารถใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกตไดอยางอิสระ จึงเห็นสมควรใหมีการประชุม

โดยมวลสมาชิก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 โดยมวลสมาชิก 

 วาระท่ี 4.2   เรื่องการเลือกต้ังดวยเครื่องลงคะแนนเลือกต้ังอิเลก็ทรอนิกส 

          คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด                   

ไดพิจารณาการเลือกต้ังประธานสหกรณ และคณะกรรมการดําเนินการในอนาคต อาจเกิดความลาชา                 

ในการรายงานผลการเลือกต้ังเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากมีจํานวนสมาชิกเพิ่มข้ึน จึงไดหาวิธีการเลือกต้ังรูปแบบใหม 

คือ การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกสของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งขณะน้ีไดมีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด, สหกรณออมทรัพยขาราชการ

นครราชสีมา จํากัด ไดนําเครื่องเลือกต้ังอิเล็กทรอนิกส ไปใชในการจัดการเลือกต้ังประธานสหกรณและ

คณะกรรมการดําเนินการ เน่ืองจากวิทยากรจากคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดนครราชสีมา                 

ไมสามารถมาบรรยายได จึงขอนําเสนอวีดีทัศนจํานวน 2 เรื่อง คือ   
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1. วีดีทัศนแนะนําการใชเครื่องลงคะแนนเลือกต้ังอิเล็กทรอนิกส 

2. วีดีทัศนแนะนําข้ันตอนการใชสิทธ์ิเลือกต้ังดวยเครื่องลงคะแนนเลือกต้ังอิเล็กทรอนิกส              

ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีขอสังเกตดังน้ี 

1. สมาชิกไดเสนอวิธีการเลือกต้ังเพิ่มอีกวิธีคือ การเลือกต้ังผานระบบออนไลน ที่มีการกําหนด

รหัสผานสําหรับสมาชิกที่มีสิทธิเลือกต้ัง 

2. ควรนําคาใชจายที่เกิดข้ึนนํามาพิจารณาถึงความคุมคาดวย 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบวิธีการเลือกต้ังดวยเครื่องลงคะแนนเลือกต้ังอิเล็กทรอนิกสที่เสนอและ              

ใหสหกรณนําไปพิจารณาพรอมกับขอสังเกตของสมาชิก 

 ประธานทีป่ระชุมกลาวขอบคุณสมาชิกและผูมเีกียรติทุกทานที่เสียสละเวลามารวมประชุม

และกลาวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.    

    

 ลงช่ือ 

  (รองศาสตราจารยวิศิษฐิพร  สุขสมบัติ)  

  ประธานทีป่ระชุม  

  

 ลงช่ือ 

  (นายสรณะ  ศรีตะชัย)  

  เลขานุการที่ประชุม  

   


