
รายงานการประชุม 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

วันพุธที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จงัหวัดนครศรีธรรมราช    

............................................................. 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

 

นายนิรันดร ์
ผศ.ดร.โกวิท 
อาจารย์ ดร.อัตนันท์ 
นางสาวสุคนธ ์
นางจุฑารัตน ์
นายโกสินธุ ์
นายธมยศ 
นายธวัชชัย 
นายวรเทพ 
ผศ.ดร.วันชาต ิ
ผศ.ดร.สาโรจน ์
อาจารยส์ุผาณิต 
อาจารย์ นพ.สรุศักดิ ์
นายอนันต์เดช 
ว่าท่ี ร.ต.จาตรุนต ์
สมาชิกสหกรณ ์

จินดานาค 
กิตติวุฒิศักดิ ์
เตโชพิศาลวงศ ์
คงผอม 
ธานีรัตน ์
ศิริรักษ์ 
ไกรนรา 
ประดู ่
ไกรเทพ 
ปรีชาติวงศ ์
เพชรมณ ี
วิเศษสาธร 
วิจิตรพงศ์จินดา 
ศรีราพร 
ชุติธรพงษ ์
จ านวน 852 คน 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
เหรัญญิก 
ผู้ช่วยเหรญัญิก 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
(รวมล าดับที่ 1-15 ข้างต้นแล้ว                      
สมาชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น 1,096 คน) 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

นายอดุล 
น.ส.อิสรีย ์
นายศักดิ์ชาย   
นายวราวุธ 
สมาชิกสมทบ 

วรรณาการ 
ลีลาวิจติรกลุ 
จันทร์เรือง 
หมั่นเที่ยง 
จ านวน 23 คน 

นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 
ตัวแทนผู้สอบบญัช ี
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ 
(สมาชิกสมทบทั้งสิ้น 245 คน) 

  6.     คณะกรรมการด าเนินการและฝา่ยจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช จ ากัด  
                                        จ านวน  11  คน  
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และขออาสาสมาชิก  5 คน                  
เป็นพยานในการนับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562(18  ธ.ค.  62) 

 
 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                 
สรุปเร่ือง  ประธานกรรมการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี ้

1. พระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 19 พ.ค. 62  สรุปมาตรา              
ที่ส าคัญและที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก อาทิ 

(1) เพิ่มเตมิสมาชิกต้องมีสัญชาติไทยในบทนิยามของ “สหกรณ์”  
(2) ก าหนดอ านาจใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์                  

ผู้สอบบญัชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จดัการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ หรือใหส้่งเอกสารเกีย่วกับการด าเนินงาน หรือรายงาน การประชุมของสหกรณ์ได ้

(3) ก าหนดคุณสมบตัิสมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิตภิาวะ เว้นแต่สหกรณ์ตาม 
มาตรา 33/1 (4) (6) หรือ (7) ที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษา อาจรับผู้ศึกษาในสถานศึกษาน้ันซึ่งยังไม่บรรลุนติิภาวะเป็นสมาชิกสมทบได้  
สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์ หรือสมาชิกสหกรณ์ และก าหนดสิทธิสมาชิกสมทบ ห้ามมิให้สหกรณ์นับช่ือสมาชิกสมทบ
เข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสยีงในเรื่องใด ๆ การเป็นกรรมการด าเนินการ หรือกู้ยมืเงินเกินกว่าเงินฝากและ            
ทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์” 

(4) ก าหนดเพิ่มเติมการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากนิติบุคคลซึ่งม ี
บุคลากรหรือลูกจา้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณผ์ู้รับฝากเงิน  

(5) ก าหนดจ านวน คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้าม วิธีการรับสมัคร และการขาดจากการเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ โดยอาจก าหนดให้แตกต่างกันตามขนาดและประเภทของสหกรณ์  
ก็ได้” 

(6) เพิ่มความหมวด “การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณเ์ครดติ- 
ยูเนี่ยน” โดยก าหนดเป็นกฎกระทรวง ให้แตกต่างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ จ านวน 13 ข้อ โดยใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หารือร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย 

(7) ก าหนด “บทก าหนดโทษ” ส าหรบักรณีตา่ง ๆ ท้ังการระวางโทษจ าคุก หรือการปรับเป็นเงิน  
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

(8) ก าหนดให้สหกรณ์แกไ้ขข้อบังคับสหกรณ์ที่เกีย่วกับสมาชิกสมทบ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน  
180 วัน นับแต่ พรบ.นี้ใช้บังคับ 

(9) ก าหนดการปรับปรุง แก้ไข สมาชกิซึ่งมิได้มสีัญชาติไทยอยู่ในวันก่อนวันที่ พรบ. น้ีใช้บังคับ                     
ให้ด าเนินการ ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตาม พรบ. ให้แล้วเสร็จภายใน  1 ปี นับแต่วันท่ี พรบ. นี้ใช้บังคับ 

2. ตามทีส่หกรณไ์ดห้ารือนายทะเบียนสหกรณ์  กรณีของแผนงานประจ าปีที่ก าหนดจัดท าโครงการ 
น าเงินฝากของสมาชิกไปลงทุนโดยให้สมาชิกฝากเงินและสหกรณ์น าเงินฝากของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการหรือรวมกับเงินของสหกรณ์
อีกส่วนหน่ึงไปลงทุนในสลากออมสิน หรือสลาก ธกส. สามารถด าเนนิการไดห้รือไม่  และการบันทึกบญัชีต้องบันทึกเป็นรายได้
ประเภทใด  โดยสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งข้อหารือ สรปุดังนี ้

(1) หากสหกรณ์มีทุนด าเนินงานของตนเองมากเพียงพอ ควรน าเงินทุนเหล่านั้นไปลงทุน 
แทนการระดมรับเงินฝากจากสมาชิก  เพราะเมื่อสหกรณ์ไดด้อกผลจากการลงทุน สหกรณจ์ะมรีายไดเ้พิ่ม  และสมาชิกทุกคนก็จะ
ได้รับผลประโยชน์จากส่วนนีม้ากวา่ การระดมเงินฝากจากสมาชิกบางรายและน าผลประโยชน์หรือดอกผลที่ได้จัดสรรให้แก่สมาชิก          
ที่เข้าร่วมโครงการเท่าน้ัน เพราะหากสหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิก สหกรณ์จะต้องรับภาระดอกเบี้ยจา่ยที่ต้องจ่ายให้แก่สมาชิก                
อีกทางหนึ่ง 
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 อน่ึง ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์คือการส่งเสริมการออมในหมู่สมาชิกเพื่อสร้าง 
ภูมิคุ้มกันให้แกส่มาชิก เมื่อสมาชกิท้ังหมดออมเงินไว้กับสหกรณ์  ยอ่มก่อให้เกิดเป็นทุนหมุนเวียนในการท าธุรกิจของสหกรณ์และส่วน
ที่เหลือจึงสามารถจะน าไปลงทุนได้ภายในหลักเกณฑ์แห่งพระราชบญัญัตสิหกรณ์และการลงทุนของสหกรณ์ให้ค านึงถึงความเสี่ยง  
โดยไม่มุ่งแสวงหาผลก าไร อีกทั้งผลตอบแทนต้องคืนสูส่มาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงไมเ่หน็ควรให้สหกรณ์ท าโครงการ
ดังกล่าวขึ้น” 

(2) การบันทึกบัญชีของดอกเบี้ยที่ได้รบัและเงินรางวัล กรณีที่ถูกรางวัล นั้น เนื่องจากการ 
บันทึกบัญชีและการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ เป็นภารกิจหลักของส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์จึงเห็นควรให้สหกรณ์ หารือไปยัง
ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณเ์พื่อให้เกิดความถูกต้อง 

(3) รายได้ที่เกิดจากการลงทุนของสหกรณ์ต้องเป็นรายได้ของสหกรณ์  จะน ามาจดัสรร 
แบ่งปันให้เฉพาะสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไมไ่ด้ แตต่้องจัดสรรให้เปน็ไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2554  ข้อ 28 
 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่2     รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 
สรุปเร่ือง  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด  ได้จัดประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561                
เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น้ัน 
  เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561                            
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน 23 หน้า  รายละเอียดตามวาระการประชุม 
 
การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 จ านวน 23 หน้า แล้ว ไม่มีการแกไ้ข 
 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

3.1      ผลการด าเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจ าปีบัญชี 2562 
สรุปเร่ือง  สหกรณ์เสนอผลการด าเนินงาน  และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจ าปีบัญชี 2562  ดังนี้    
1) สถานะการเงินโดยย่อ   2) ผลการด าเนินงาน 3) ผลการด าเนินงานตามแผนฯ  4) การใช้งบประมาณหมวดสินทรัพยป์ีบัญชี 2562  
และ 5) ผลการด าเนินงานสหกรณเ์ทียบกับเป้าหมาย/ประมาณการประจ าปีบญัชี 2562  
(รายละเอียดตามวาระการประชุม) 
  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 3.2 การรับสมาชิกใหม่  และสมาชิกลาออก ประจ าปีบัญชี 2562 

สรุปเร่ือง    ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ข้อ 71(1)  ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ที่  
รับทราบเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหมแ่ละออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชกิ  และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผู้สมคัรซึ่งมไิดร้ับเลือกเข้าเป็นสมาชิก  และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 

       การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
   ประจ าปีบญัช ี2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) สหกรณร์ับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่   

ทั้งหมดจ านวน 133 ราย  ตั้งแต่เลขทะเบียนสมาชิกที่ 1938 – 2070  รายละเอียดดังนี้   
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รายละเอียด 
สมาชิก       สมาชิกสมทบ 

รวม  ชาย   หญิง หน่วยงาน   รวม  
(ราย) (ราย) 

สมาชิกยกมาต้นป ี 1,022  226  1,248  474 773 1 1,248  
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างป ี 86 47 133 30 103 - 133  
สมาชิกสมทบเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิก(1) 7 (7) -         
สมาชิกเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกสมทบ(2) (2) 2 -         
สมาชิกลาออกระหว่างป ี (36) (22) (58) (22) (36)  - 58  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 1,077  246  1,323  482 840 1 1,323  

 
(1)การโอนย้ายจาก สมาชิกสมทบ เป็น สมาชิก ราย 

สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจา้งชั่วคราวมีอายุการเป็นสมาชกิสหกรณ์  ตั้งแต่  36  เดือนขึ้นไป 3 
สมาชิกสมทบที่ได้รับการบรรจุเป็นพนกังานประจ าหรือพนักงานสัญญาจ้าง 4 

(2)การโอนย้ายจาก สมาชิก เป็น สมาชกิสมทบ  
สมาชิกที่ออกจากงานประจ า โดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 2 

รวม 9 

 

      สมาชกิและสมาชกิสมทบออกจากสหกรณ์ 
   ประจ าปีบญัชี 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) มีสมาชิก จ านวน 36 ราย  และสมาชิกสมทบ 
จ านวน 22 ราย  ออกจากสหกรณ ์รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
3.3  รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจ าปี 2562 

สรุปเร่ือง   ตามที่ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2561  มีมติแต่งตั้งให้  
อาจารย์อลศิรา  สระโมฬี  และ ผศ.รัชดา  สุวรรณเกิด  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี  13 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 นั้น 
   ผู้ตรวจสอบกิจการ ไดต้รวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละเดือน/ช่วงเวลาเป็นล าดับมา      
โดยได้สรุปผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2562  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2562  ดังนี ้  

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ   

เหตุผลการออก ราย 

 เสียชีวิต (สมาชิก 1 ราย  สมาชกิสมทบ 2 ราย) 3 

 ลาออกจากหนว่ยงานต้นสังกัด 39 

 ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 1 

 มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน 7 

 น าเงินไปลงทุนที่อื่น 2 

 อื่น ๆ 6 

รวม 58 
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3. ผลการตรวจสอบ (การตรวจสอบด้านการบริหารทั่วไป การตรวจสอบด้านการเงิน การตรวจสอบ
ด้านสินเช่ือ การตรวจสอบด้านการลงทุน  การตรวจสอบดา้นการรบัฝากเงิน  การตรวจสอบ    
ด้านหนี้สิน  การตรวจสอบด้านทนุ  และการตรวจสอบด้านทรัพยส์นิ)   

4. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์   
5. รายการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่  4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 4.1 ขออนุมัติงบการเงินประจ าปีบัญชี 2562 
สรุปเร่ือง   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด ได้จัดท างบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน                   
งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน  และรายละเอียดประกอบงบก าไรสุทธิ) ประจ าปีบัญชี 2562                 
เสนอผูส้อบบัญชีสหกรณ์  ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้ถูกต้องตรงตามระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2560  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
                       ทัค้ณะกรรมการด าเนินการฯ  ในการประชุมครั้งท่ี  1/2563  เมื่อวันท่ี  31  ตุลาคม พ.ศ. 2562            
พิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบรับรองงบการเงินประจ าปีบญัชี 2562 รายละเอียดโดยย่อดังนี ้
  1.  งบแสดงฐานะการเงิน (ณ วันที ่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
สินทรัพย์ 837,814,162.19 
หนี้สิน 292,532,179.60 
ทุน 545,281,982.59 

 
  2.  งบก าไรขาดทุน  (ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
รายได ้ 52,342,356.15 
ค่าใช้จ่าย 13,342,323.49 
ก าไร 39,000,032.66 

 
  3.  งบกระแสเงินสด  (ส าหรับปสีิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
เงินสด ณ วันต้นปี 13,351,175.03 
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 15,035,084.97 
เงินสด ณ วันสิ้นปี 28,386,260.00 

                            

(รายละเอียดอื่น ๆ ได้แก่ รายงานผลการตรวจสอบบัญชฯี รายงานผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน (สรุปการประเมิน            
จัดช้ันคุณภาพ  ระดับ  “ดีมาก”) และอัตราส่วนทางการเงิน  ตามวาระการประชุม)  

  

การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไมม่ีข้อซักถามจากสมาชิก  ประธานกรรมการจึงขอมติอนุมัติงบการเงิน 
ประจ าปีบญัชี 2562  ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ   
               

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมมีติอนุมัติงบการเงินประจ าปีบัญชี 2562  ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   
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 4.2 ขออนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปีบัญชี 2562 
สรุปเร่ือง   การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากดั  ประจ าปีบญัชี 2562 มีก าไรสุทธิ   
จ านวน  39,000,032.66 บาท  คณะกรรมการด าเนินการฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563  เมื่อวันท่ี  31  ตุลาคม  พศ. 2562  
พิจารณาแล้ว  เสนอการจัดสรรก าไรสุทธิตามข้อ 28  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากดั พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
 

 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีบัญชี 2562  ตามที่เสนอมีผลดังนี้ 
                     หน่วย : บาท 

รายการ 
ปีบัญชี  2562 ปีบัญชี  2561 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
1. การจัดสรรให้สมาชิก 38,200,032.66 97.95 36,370,974.68 97.85 

 
1.1  กลับมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน) 
     เงินปันผล (5.13%)  
     เงินเฉลี่ยคืน (12.09%)  

27,274,664.00 
21,279,067.00  
5,995,597.00  

69.93 
 

25,460,688.00 
19,509,218.00 
5,951,470.00  

68.50 

 1.2  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก (ทุนส ารองและทุนสะสมอื่น ๆ) 10,925,368.66 28.02 10,910,286.68 29.35 
2. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  30,000.00 0.08 30,000.00 0.08 
3. เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 770,000.00 1.97 770,000.00 2.07 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติม               ประธานกรรมการได้ชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติมดังนี้ 
  1.  การจัดสรรให้สมาชิกในปีนี้ เท่ากับ 97.95%  เมื่อเทียบกับปกี่อน เท่ากับ 97.85%  เพิ่มขึ้น 0.10%  
กลับมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน) เท่ากับ 69.93% เมื่อเทียบกับปกี่อน เท่ากับ 68.50%  เพิ่มขึ้น 1.43%   

  หน่วย : บาท 

รายการ 
ปีบัญชี  2562 ปีบัญชี  2561 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

 

ทุนส ารอง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ  
(ตาม พรบ.สหกรณ์ และข้อบังคับสหกรณ์ก าหนด และตามแผนงาน                  
สหกรณ์  ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 15%) 
ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิ  
แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท(ตามกฎกระทรวงก าหนด)  
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละ 2  ของทุนเรือนหุ้นวันสิ้นปี 
(ตามข้อบังคับสหกรณ์ก าหนด) 
ทุนเพื่อจัดให้มีส านักงาน 
ทุนสาธารณประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 
กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 
กองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 
กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก (*) 
เงินปันผล (5.13%ต่อปี) 
เงินเฉลี่ยคืน (12.09%) 
เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 

 

5,852,368.66  
 
 

30,000.00  
 

80,000.00  
 

220,000.00 
1,749,000.00  

204,000.00  
1,800,000.00  
1,020,000.00  

0.00 
21,279,067.00  
5,995,597.00  

770,000.00  

 

15.01  
 
 

0.08  
 

0.21  
 

0.56  
4.48  
0.52  
4.62  
2.62  
0.00 

54.56 
15.37 
1.97 

 

5,680,286.68  
 
 

30,000.00  
 

80,000.00  
 

230,000.00  
1,580,000.00  

405,000.00  
1,830,000.00  
1,105,000.00  

0.00 
19,509,218.00 
5,951,470.00  

770,000.00   

 

15.28  
 
 

0.08  
 

0.22  
 

0.62  
4.25  
1.09  
4.92  
2.97  
0.00 

52.49 
16.01 
2.07 

รวม 39,000,032.66  100.00 37,170,974.68  100.00 
(*) กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อชว่ยเหลอืสมาชิก ไม่จัดสรรเพิ่ม เนื่องจากยอดคงเหลือสิ้นปีจ านวน 500,000 บาท เป็นยอดเงินที่เพียงพอส าหรับให้สมาชิกหมนุเวียน 
    กู้ยืมตามวัตถปุระสงค์ 
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  2.  โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ านวนเงินจัดสรรเท่ากับปี 2561 เป็นเงิน 770,000 บาท  แต่สัดส่วน
การจัดสรรลดลงจากปีก่อน 0.10% (ปี 2562 จัดสรร 1.97% ปี 2561 จัดสรร 2.07%) 
                                   3.  ผู้จัดการช้ีแจงเพิ่มเตมิว่า แนวทางจัดสรรก าไรสุทธิปีนี้ เบื้องต้นพิจารณาจดัสรรเป็นทุนส ารอง                
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และทุนสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 ตามที่ก าหนดในแผนงานประจ าปีซึ่งผา่นความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ 
และพิจารณาอตัราเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และโบนสั เป็นล าดับต่อมา แต่โดยที่ปีนี้ ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยเฉพาะเงินให้กู้ซึ่งเป็นที่มาของรายได้หลัก จ านวนเงนิกูล้ดลงจากปีก่อนร้อยละ 12.01 แต่จากการบริหารต้นทุน ท าให้มีผลก าไรสูง
กว่าเป้าหมายเล็กน้อย โดยเพิม่ขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.92 ขณะที่จ านวนทุนเรือนหุ้นเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.64 หาก
พิจารณาจัดสรรก าไรเป็นเงินปันผลและเงินเฉลีย่คืนตามอัตราปีก่อน จะส่งผลกระทบต่อทุนส ารองและทุนสะสมไมเ่ป็นไปตามอตัราที่
ก าหนด  ในแผนงานประจ าปี จากเหตุผลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และเพื่อความเหมาะสม จงึพิจารณาปรับลดการจดัสรร
ทุนสะสมต่ ากว่าแผนงานประจ าปี เพื่อให้จัดสรรเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสม ผลการจดัสรรก าไรสุทธิจึงเป็นไปตามที่เสนอ โดย
จัดสรรเป็น  ทุนส ารองร้อยละ 15.01 เป็นไปตามที่ก าหนดในแผนงานประจ าปี 2562 และจัดสรรเป็นทุนสะสมฯ ร้อยละ 13.01           
ต่ ากว่าแผนงานประจ าปี 2562 (ก าหนดจัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 14) 
 
การพิจารณา                ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไมม่ีข้อซักถามจากสมาชิกเพิ่มเตมิ  ประธานกรรมการจึงเสนอขอมติอนุมัติ           
การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีบญัชี 2562 ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ    
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมมีติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีบัญชี 2562  ตามที่เสนอ  ด้วยคะแนนเสียง                     
เป็นเอกฉันท์  

 
 4.3  ขออนุมัติแผนงานประจ าปีบัญชี 2563  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีบัญชี 2563 
สรุปเร่ือง   คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563  เมื่อวันท่ี  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  
พิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี ้

1. แผนงานประจ าปีบัญชี 2562–2564   
แผนงานด าเนนิการปี 2563 และผลด าเนินงานปี 2562 

2. เป้าหมายด าเนินงานประจ าปีบญัชี 2563 
3. เปรียบเทยีบประมาณการรายได้ รายจ่ายและผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2562                            

และประมาณการปบีัญชี 2563 
4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีบญัชี 2563  

 (รายละเอียดตามวาระการประชุม) 

เป้าหมายด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2563 

1. จ านวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ(เข้าใหม่)  150 ราย 
2. ทุนเรือนหุ้น  48.00 ล้านบาท 
3. เงินรับฝาก (จากสมาชิก)  645.00 ล้านบาท 
4. ให้บริการเงินกู้ยืม  290.00 ล้านบาท 
   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.00  ล้านบาท 
   เงินกู้สามัญ 110.00  ล้านบาท 
   เงินกู้พิเศษ 175.00  ล้านบาท 
5. ประมาณการรายได้มากกว่ารายจ่าย   40.00 ล้านบาท 

     
     

 



8 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562(18  ธ.ค.  62) 

 
 

เปรียบเทียบประมาณการรายได้  รายจ่ายและผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2562  และประมาณการปีบัญชี 2563 

รายการ 

ปีบัญชี 2562 (บาท) ประมาณการ     
ปีบัญชี 2563 

(บาท) 

  

ประมาณการ 
 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

  

รายได้        
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 51,000,000.00 50,844,592.30 51,700,000.00  - รายได้ท่ีเกิดจากการให้กู้เงิน  
        
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 235,000.00 348,513.77 780,000.00  - รายได้ท่ีเกิดจากการฝากเงินธนาคาร 
      สหกรณ์อื่น  และสถาบันการเงินอื่น 
        
ผลตอบแทนจากการลงทุน 770,000.00 770,283.59 929,000.00  - รายได้ท่ีเกิดจากการลงทุน เช่น  

      
ดอกเบี้ยเงินปันผล หรือประโยชน์  
อื่นใดท่ีได้รับ 

รายได้อื่นๆ 355,000.00 378,966.49 401,000.00  - รายได้อื่นๆ ท่ีมิใช่ดอกเบี้ย   

      
เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  รายได้-
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  รายได้อื่น ๆ 

รวมรายได้ 52,360,000.00 52,342,356.15 53,810,000.00  

ค่าใช้จ่าย        
ดอกเบี้ยจ่าย 9,500,000.00 9,190,446.85 8,930,000.00 

 
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก  และ 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ 

     
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ 4,270,000.00 3,722,464.72 4,390,000.00 

 
- รายจ่ายตามงบประมาณ 
ประจ าปี 2563 ยกเว้น หมวดสินทรัพย์ 

       
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 450,000.00 429,411.92 490,000.00  - ค่าใช้จ่ายทางบัญชี  อาทิ                        

      
ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี  ค่าเสื่อมราคา                    
สิทธิประโยชน์ตัดจ่าย   

รวมค่าใช้จ่าย 14,220,000.00 13,342,323.49 13,810,000.00   

ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 38,140,000.00 39,000,032.66 40,000,000.00   
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562(18  ธ.ค.  62) 

 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปบีญัชี 2563  
     

รายการ 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

 เหตุผลและความจ าเป็น  งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท)  

งบประมาณ
(บาท) 

1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่         
     1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 2,120,000.00   2,112,470.00   2,267,500.00  - เงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทั้งหมด  

(5 อัตรา) 
- หลักการปีบัญชีถัดไป ก าหนดวงเงินปรับ
เพ่ิมเงินเดือน ไม่เกิน 7.5% ของ                      
ยอดเงินเดือนทั้งหมด 
- หลักการปีบัญชีถัดไป คณะกรรมการมี
อ านาจ ในการปรับฐานเงินเดือน ตาม            
ภาวะเงินเฟ้อ และหากงบไม่เพียงพอจะใช้ 
งบจากส ารองจ่ายเพ่ิมเติม 

         
     1.2 เงินตอบแทนประจ าต าแหน่ง  36,000.00   36,000.00   36,000.00  - ต าแหน่งผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ  
          
     1.3 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที ่  35,000.00   26,038.63   35,000.00  - ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ท างานนอก

เวลาท าการ  และท างานในวันหยุดราชการ 
          
     1.4 เงินประกันสังคม  46,500.00   46,035.00   46,500.00  - สมทบเงินกองทุนประกันสังคม และ 

เงินสมทบกองทุนเงนิทดแทน  
          
     1.5 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่  60,000.00   34,228.00   60,000.00  - ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตามระเบียบและ

ประกาศที่ก าหนด  (ประมาณการไว้ไม่เกิน 
10% ของเงินเดือนทั้งหมด) 

          
     1.6 ค่าเบี้ยประกันภัยเจ้าหน้าที่  2,500.00   1,920.07   2,000.00  - ค่าเบี้ยประกันภัยเจ้าหน้าที่ 

          
     1.7 ค่าเบี้ยเลี้ยง - พาหนะ - ที่พัก 
          (เจ้าหน้าที่) 

 5,000.00   696.40   5,000.00  - เป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ              
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของเจ้าหน้าที่ ส าหรับการประชุม 
อบรม สัมมนา เพ่ือประสานงานและ
ด าเนินการอื่น ๆ ของสหกรณ์ 

  2,305,000.00   2,257,388.10   2,452,000.00    
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562(18  ธ.ค.  62) 

 
 

รายการ 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

 เหตุผลและความจ าเป็น  งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท)  

 งบประมาณ
(บาท) 

2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร 
    สถานที่และอุปกรณ์     
     2.1 ค่าซ่อมแซม-ค่าบ ารุงรักษา 
          สินทรัพย์ 

 20,000.00   2,598.00   15,000.00  - เป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสินทรัพย์  
ส านักงาน  อุปกรณ์ส านักงาน และครุภัณฑ์
อื่น ๆ รวมทั้ง การปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน
ส านักงาน 

          
     2.2 ค่าดูแลโปรแกรมรายปี  24,000.00   24,000.00   24,000.00  - ค่าดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์สหกรณ์

ประจ าปี 2563  (สหกรณ์ใช้โปรแกรม 
สอ.ม.อ. และก าหนดค่าดูแลฯ เป็นอัตรา  
2 บ./ปี/คน(สมาชิก) ต่ าสดุไม่น้อยกว่า 
24,000 บ.) 

          
     2.3 ค่าเช่าพ้ืนที่ Server               
          (ส าหรับเว็บไซต์) 

 10,000.00   9,996.56   10,100.00  - ค่าเช่าพ้ืนที่ server ส าหรับเว็บไซต์  
ประจ าปี 2563 

          
     2.4 ค่าพัฒนาระบบงานสหกรณ์  15,000.00  -  10,000.00  - ค่าพัฒนาโปรแกรมฯ ระบบงานอื่น ๆ  

รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ       
การพัฒนาฯ  

         
     2.5 ค่าประกันทรัพย์สิน  1,000.00   738.65   1,000.00  - ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสหกรณ์  
          
     2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ -  1,445.50   15,000.00  - ค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าท า  
        ความสะอาด และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ 

   70,000.00   38,778.71   75,100.00    
3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก         
     3.1 ค่าเบี้ยประกันภัยสมาชิก  70,000.00   53,415.86   65,000.00  - ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุให้สมาชิก  

(เบิกงบประมาณจาก 2 ส่วน  คือ
งบประมาณรายจ่าย และจากกองทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือสมาชิก)             

          
     3.2 ค่าวัสดุของที่ระลึก  50,000.00   13,231.20   30,000.00  - ค่าของที่ระลึกส าหรับจัดกิจกรรมส่งเสริม          

การออม  และโครงการอื่น ๆ   
          
     3.3 ค่าสมนาคุณ  400,000.00   316,068.31   400,000.00  - สวัสดิการวันเกิด* (ประมาณ 336,600 บ.) 

โครงการชุมชนคนออมเงิน และโครงการ            
อื่น ๆ (ประมาณ 63,400 บ.)  
* ปี 2562 (ต.ค. – ธ.ค. 62) คนละ 423 บ./
คน/ปี เบิกงบประมาณรายจ่าย  
* ปี 2563 (ม.ค. – ธ.ค. 63) คนละ 524 บ./
คน/ปี โดยเบิกงบประมาณ 2 ส่วน คือ 
งบประมาณรายจา่ย 374 บ./คน/ป ี และจาก
ทุนสาธารณประโยชน์ 150 บ./คน/ปี)   

   520,000.00   382,715.37   495,000.00    
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562(18  ธ.ค.  62) 

 
 

รายการ 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

 เหตุผลและความจ าเป็น  งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท)  

 งบประมาณ
(บาท) 

4. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ                
    การด าเนินงานอื่น         
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการ         
     4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  108,000.00   105,064.50   108,000.00  - ค่าตอบแทนกรรมการ(บางต าแหน่ง) 

จ านวน 9,000 บ./เดือน ดังนี้   
(1) ประธานกรรมการ(2,000 บ./เดือน)  
(2) รองประธานกรรมการ(จ านวน 2 คน คนละ     
    1,200  บ./เดอืน )   
(3) เหรัญญิก (1,600 บ./เดือน)  
(4) ผู้ช่วยเหรัญญกิ (300 บ./เดือน)   
(5) เลขานุการคณะกรรมการด าเนนิการ             
    (1,500 บ./เดือน) 
(6) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด าเนนิการ 
    (300 บ./เดือน) 
(7) เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ/เงนิกู้/ 
   ศึกษาฯ (จ านวน 3 คน คนละ 300 บ./เดือน)    

          
     4.2 ค่าเบี้ยประชุม  170,000.00   140,600.00   165,000.00  - จ่ายค่าเบี้ยประชุมส าหรับ 

คณะกรรมการด าเนินการ, คณะกรรมการอื่น 
คณะท างานต่าง ๆ, ผู้ตรวจสอบกิจการ 

          
     4.3 ค่าเบี้ยประกันภัยกรรมการ  9,000.00   3,510.70   10,000.00  - ค่าเบี้ยประกันภัยกรรมการ  
          

   287,000.00   249,175.20   283,000.00    

(ข) ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น ๆ         
     4.4 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ  36,000.00   36,000.00   36,000.00  - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน               

คนละ 1,000 บ./เดือน ประมาณ 24,000 บ. 
และค่าตอบแทนพิเศษ ประมาณ 12,000 บ. 

          
     4.5 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  70,000.00   55,000.00   80,000.00  - ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปี 

บัญชี 2563  
          
     4.6 ค่าตอบแทนอื่น ๆ  15,000.00  -  10,000.00  - ค่าตอบแทนบุคลากรช่วยงานสหกรณ์ 

ค่าตอบแทน ดูแลระบบคอมฯ ค่าตอบแทน
อื่น ๆ ตามความจ าเป็น 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562(18  ธ.ค.  62) 

 
 

 

รายการ 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

 เหตุผลและความจ าเป็น  งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท)  

 งบประมาณ
(บาท) 

     4.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  520,000.00   488,253.00   495,000.00  - ค่าสมนาคุณ(ให้สมาชิกที่เข้าประชุม)  500  
บ./คน  (ประมาณ 425,000 บ. ประมาณ 
80%  ของสมาชิก)  รายงานกิจการ 
(ประมาณ 15,000 บ.) ของรางวัล (30,000 
บ.) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ประมาณ 25,000 บ.) 

          
     4.8 ค่าสาธารณูปโภค  45,000.00   37,009.78   40,000.00  - ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า   

ค่าโทรศัพท์  และอื่น ๆ  
          
     4.9 ค่าวัสดุส านักงาน  85,000.00   76,110.60   80,000.00  - ค่าวัสดุส านักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์,          

ของใช้ในส านักงาน, อุปกรณ์/ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และวัสดุอื่น ๆ 

          
     4.10 ค่าแบบพิมพ์  40,000.00   24,414.96   30,000.00  - แบบพิมพ์และแบบเอกสารต่าง ๆ   

ที่ใช้ ในส านักงาน  
          
     4.11 ค่าธรรมเนียม  35,000.00   22,518.00   30,000.00  - ค่าไปรษณียากร, ค่าอากรแสตมป์, เช็ค, 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเพ่ือ
การลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

          
     4.12 ค่าถ่ายเอกสาร  25,000.00   21,606.00   35,000.00  - ค่าถ่ายเอกสารภายในส านักงาน และ

ภายนอกส านักงาน  
          
     4.13 ค่ารับรอง  15,000.00   12,308.00   20,000.00  - ส าหรับรับรองการประชุมกรรมการ  

รับรองสมาชิก  ผู้มาตรวจสอบสหกรณ์   
ผู้มาเยี่ยมเยียนสหกรณ์  หรือรับรองอื่น ๆ 

          
     4.14 ค่าบ ารุงชมรมต่าง ๆ  1,500.00   1,276.00   1,500.00  - ค่าบ ารุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ 

และค่าบ ารุงชมรมอื่น ๆ  (จ่ายตามจ านวน
สมาชิก ณ 1 ม.ค. ของทุกปี คนละ 1 บาท) 

          
     4.15 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก  15,000.00   3,052.00   10,000.00  - เป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ            

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง  ส าหรับสมาชิก สมาชิกสมทบ 
บุคลากรสหกรณ์ และบุคคลภายนอกส าหรับ
การประชุม อบรม และสัมมนา รวมทั้งการ
ประสานงาน หรือ ด าเนินงานอื่น ๆ               
ในกิจการสหกรณ์ 
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รายการ 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

 เหตุผลและความจ าเป็น  งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท)  

 งบประมาณ
(บาท) 

     4.16 ค่าใช้จ่ายติดตามหนี ้ 15,000.00 3,090.00 10,000.00 - ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง คา่พาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง    
ค่าที่พัก ค่าประสานงาน และอื่น ๆ ในการ
ติดตามหนี้สนิสมาชิก 

       
     4.17 ค่าใช้จ่ายด าเนินคด ี 40,000.00 - 40,000.00 - ค่าตอบแทนทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล         

ส่งหมาย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ          
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก ค่าประสานงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการด าเนินคดี ในนาม
สหกรณ์ 

       
     4.18 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 25,000.00 8,769.00 20,000.00 - ค่าหนังสือต่าง ๆ วารสาร, คู่มือ, สื่อ VDO,     

ค่าท าซุ้ม,  ของที่ระลึก, ส.ค.ส., ค่าขนส่ง,       
งานประชาสมัพันธ์อื่น ๆ, ค่าท าบุญ,                
ค่าสมัครสมาชิกตา่ง ๆ, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่น ๆ ที่ไม่อาจ 
จัดเข้าประเภทใดประเภทหนึ่ง 

       
     4.19 ส ารองค่าใช้จ่าย 85,500.00 - 77,400.00 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายจ่ายไว้ สมทบประเภทรายจ่ายที่ตั้งไว้ 
ไม่เพียงพอ เพ่ือความคล่องตัว และ
เหมาะสมกับภาวะการณ์ต่าง ๆ  ที่อาจ
เปลี่ยนแปลง  (โดยตั้งไว้ไม่เกิน 10%               
ของหมวดค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 

       
  1,068,000.00 789,407.34 1,014,900.00   
  1,355,000.00 1,038,582.54 1,297,900.00   
5. หมวดค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ          
     5.1  โครงการสาธารณประโยชน์  5,000.00  -  5,000.00  - สหกรณ์จะเบิกงบประมาณจาก 2 ส่วน             

คือ งบประมาณรายจ่าย  และจาก                               
ทุนสาธารณประโยชน์  

       
     5.2  โครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน  5,000.00   5,000.00   5,000.00  - สหกรณ์จะเบิกงบประมาณจาก 2 ส่วน              

คือ งบประมาณรายจ่าย และจาก 
ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม  

       
     5.3  โครงการวิจัย  10,000.00  -  10,000.00  - จัดท า หรือส่งเสริมสนับสนุนการท าวจิัย

เกี่ยวกับสหกรณ์  
       
     5.4  เงินสนับสนุนทุนสะสม - -  50,000.00  - โอนเข้าทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ าประกัน

เงินกู้สามัญ 

   20,000.00   5,000.00   70,000.00    
รวมงบประมาณรายจ่าย 4,270,000.00   3,722,464.72   4,390,000.00    
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รายการ 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

 เหตุผลและความจ าเป็น  งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท)  

 งบประมาณ
(บาท) 

6. หมวดสินทรัพย์         
    -  เคร่ืองใช้/อุปกรณ์ส านักงาน  221,000.00   67,400.00   160,000.00  - รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

          
รวมงบจัดซื้อทรัพย์สิน  221,000.00   67,400.00   160,000.00    

          

รวมทั้งส้ิน 4,491,000.00   3,789,864.72   4,550,000.00    

หมายเหตุ  :   
   1.  งบประมาณรายจ่ายข้างต้นไม่ได้รวมต้นทุนการด าเนินงาน เช่น ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม, ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก   
        และค่าใช้จ่ายทางบัญชี เช่น ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่  ค่าเสื่อมราคา สิทธิประโยชน์ตัดจ่าย และค่าใช้จ่ายทางบัญชีอื่น ๆ  เป็นต้น 
   2.  ค่าใช้จ่ายทุกหมวด สามารถน ามาถัวเฉลี่ยกันได้ เว้นแต่ หมวดที่ 6 
   3.  หมวดที่ 6 เคร่ืองใช้/อุปกรณ์ส านักงาน สามารถน ามาถัวเฉลี่ยกันได้  
   4.  อุปกรณ์ฯ ที่มีราคาไม่เกิน 5,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ   
   5.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท/หน่วย เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

เอกสารแนบ 1      

ประมาณการเครื่องใช้/อุปกรณ์ส านักงาน  (ถัวเฉล่ียกันได้) ปี 2563 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม หมายเหตุ 
1 คอมพิวเตอร์ Server 1 70,000.00 70,000.00 ตั้งส ารองอุปกรณ์ที่อายุเกิน 5 ปี 
2 คอมพิวเตอร์ 2 25,000.00 50,000.00 ตั้งส ารองอุปกรณ์ที่อายุเกิน 5 ปี 
3 เคร่ืองพิมพ์สมุดคู่ฝาก 1 40,000.00 40,000.00 ตั้งส ารองอุปกรณ์ที่อายุเกิน 5 ปี 

 รวม   160,000.00  
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม  ประธานกรรมการแจ้งข้อมูลเพิม่เติมดังนี ้
1. ผลจากการจัดก าไรสุทธิเป็นทุนสะสมที่ผ่านมา  ต่ ากว่าท่ีก าหนดในแผนงาน และคาดว่า 

การด าเนินงานในปีต่อไป  อาจจะไม่แตกต่างจากปีน้ี เพื่อให้การจดัสรรก าไรสุทธิเป็นไปด้วยความเหมาะสม จึงเสนอปรับแผนงานท่ี 4     
กลยุทธ์ที่ 1 โครงการ (2) การจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสะสมในปี 2564 จากไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 14 เป็นไม่น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับร้อยละ 12.50 
                                    2.  งบประมาณรายจ่าย หมวด “ค่าสมนาคุณ”  ซึ่งเกี่ยวกับสวัสดิการวนัเกิดประจ าปี 2563                
สหกรณ์เสนอเป็นเงิน 524 บาท/คน/ปี (ปีก่อนก าหนด 423 บาทต่อคนต่อปี)  โดยเบิกงบประมาณรายจ่าย 374 บาท/คน/ปี                   
และเบิกทุนสาธารณประโยชน์  150 บาท/คน/ต่อปี (รายละเอยีดตามข้อ 3.3) 
 
การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายแล้ว  มีสมาชิกมคีวามเห็นดังนี ้
  1.  ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ เลขทะเบียนสมาชิกที่ 474  กล่าวว่า ไม่มีข้อสงสัยในแผนงานและ
งบประมาณรายจ่าย แต่ขอเสนอสหกรณ์พิจารณาในประเด็นดังน้ี  
   (1)  ไม่สนับสนุนใหส้หกรณ์ท าธุรกรรมทุกประการกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   (2)  ในกรณีที่สหกรณ์ท าธุรกรรมกับมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  และเกิดความเสียหาย  จะด าเนินการ
กับสหกรณ์ในส่วนท่ีเสียผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
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   (3)  เสนอให้สหกรณเ์ป็นผู้บริหารเงินหลังเกษียณของพนักงานแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  2.  ประธานกรรมการ ช้ีแจงประเด็นของ ผศ.ดร.อดุมศักดิ์  ดรุมาศ  ต่อที่ประชุม ดังนี ้

(1) ตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 16(5)  ก าหนดว่า “สหกรณ ์
รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรอืประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของ 
สมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูร้ับฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจา้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 
นิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูร้ับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์”  
เพราะฉะนั้นตามมาตรา 16(5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณส์ามารถฝากเงินกับสหกรณ์ได้ และตามข้อบังคับสหกรณ์ซึ่งก าหนดภายใต้
พระราชบัญญัตสิหกรณ์ฯ โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ ่ก าหนดอ านาจกระท าการให้กู้เงินแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
เท่านั้น  

(2) ผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเตมิว่า ในอดีตทีผ่่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเ์ป็นสมาชิกสมทบของ 
สหกรณ์  ตามข้อบังคับสหกรณ์ทีผ่่านความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีการถือหุ้นและฝากเงินกับสหกรณ์ฯ จ านวนหนึ่ง 
โดยเงินฝากดังกล่าว เป็นการฝากเงินตามโครงการเงินฝากเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ทีส่หกรณ์น ามาให้บริการเงินกู้เพื่อการ
เคหะสงเคราะห์กับสมาชิก และตอ่มาส านักงานกฤษฎีกา ได้ตีความคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนติิภาวะ 
ซึง่นายทะเบียนสหกรณ์ได้เพิกถอนคุณสมบัติของสมาชิกสมทบที่เปน็นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ไมบ่รรลุนติิภาวะ  และห้ามท า
ธุรกรรมเพิ่มเติม หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ก็ไม่ไดม้ีการท าธุรกรรมเพิ่มเติมกับสหกรณ์ แต่มกีารทยอยเบิกถอนเงินฝาก
ออกไปตามเง่ือนไข  

(3) สมาชิกที่เกษียณอายุ  ถ้าหากไม่ลาออกจากสหกรณ์  ยังคงเป็นสมาชิกต่อเนื่อง  สามารถ                
น าเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  มาฝากไว้กับสหกรณ์ เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยสูง  ได้แก่ ประเภท  เงินฝากออมทรัพย์เกษียนสุขใจ                
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3.75 ต่อปี  และเงินฝากออมทรัพย์วันเกดิ  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ได ้    

5. ประเด็นอื่น ๆ สมาชิกไม่มีข้อซักถามใด ๆ  และประธานกรรมการเสนอขอมติอนุมัติต่อ                          
ที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ                    
   

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมมีติอนุมัติ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้  
1. แผนงานประจ าปีบัญชี 2562–2564 แผนงานด าเนินการปี 2563 และผลด าเนินงานปี 2562 

                                        โดยปรับแกก้ารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสะสมในปี 2564 จากไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 14  
                                        เป็นไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 12.50 

2. เป้าหมายด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2563 
3. เปรียบเทียบประมาณการรายได้ รายจ่ายและผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2562                            

และประมาณการปีบัญชี 2563 
4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีบัญชี 2563  

 
4.4 ขอก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2563 

สรุปเร่ือง                     ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554  ได้ก าหนดไว้ดังน้ี 
     “ข้อ 18  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรบั              
ปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่าน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
     ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมไิด้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ใหค้วามเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ                         
การค้ าประกันส าหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีก่อนไปพลาง” 
      “ข้อ 19 การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรอืออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด  ส าหรบัใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ไดต้ามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่
ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปตีามข้อ 18” 
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    วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปีบัญชี 2562 นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ 
จ านวน 645.00  ล้านบาท (หกร้อยสี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) มีข้อมูลดังนี้  

1. วงเงินกู้ยืมและยอดหนี้คงเหลือ ณ วันท่ี  30  กันยายน  2562  ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

ที ่ เงินกู้ยืม 

วงเงินกู/้
เงินฝาก
สหกรณ์

อื่น 

ยอดเงิน
คงเหลือ 

ณ 
30/9/62 

คงเหลือ 
วงเงินกู้ฯ 

อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี) 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

1. วงเงินเบิกเกินบัญชี 10.00 0.00   10.00 ธ.กรุงไทย = 6.12%  ธ.ออมสิน = 5.00% 
2. วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน 200.00 0.00 200.00 ก าหนดเป็นครั้ง ๆ ไป 
 รวมเงินกู้ระยะสั้น 210.00 0.00 210.00  

3. สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด 

30.00 0.00 30.00 ท าสัญญากู้เงินลงวันท่ี 23 ก.ย. 62 อัตราดอกเบี้ย 
3.50%  (ยังไม่ได้เบิกใช้เงินกู้) 

 รวมเงินกู้ระยะยาว 30.00 0.00 30.00  
4. เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 

(ประจ า 36 เดือน) 
20.00 20.00 20.00 อัตราดอกเบี้ย 3.80% 

(สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ ากัด) 
 รวมวงเงินกู้ยืมฯ 260.00 20.00 260.00  

 
 

2. ทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง ดังนี ้

ที่ รายการ 
จ านวนเงิน(บาท) 

ณ วันที่ 30/9/62 ณ วันที่ 31/10/62 
1. ทุนเรือนหุ้น 439,565,580.00 442,613,560.00 
2. ทุนส ารอง 37,151,950.75 37,151,950.75 
 รวม 476,717,530.75 479,765,510.75 
 1.5 เท่า(ทุนเรือนหุ้น+ทุนส ารอง) 715,076,296.13 719,648,266.13 

   
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค ้าประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561  
7.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปส าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 
     7.2.1 พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้วรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่... 
     7.2.2 ก าหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค านวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์ ดังนี้ 
             (1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์  
             (2) ประเภทสหกรณ์ร้านค้า...   

วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด คือ ไม่เกิน 1.5  เท่า 
ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง จ านวน 719.00 ล้านบาท  แต่ในปีบัญชี 2562 สหกรณ์ใช้ไม่เต็มวงเงิน เนื่องจากเงินทุนภายใน  
ของสหกรณม์ีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง และมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ 
ประจ าปี 2563 จ านวน  645.00 ล้านบาท (เท่ากับปีก่อน)  ซึ่งไม่เกนิ 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง  
   

การพิจารณา               ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมาชิกไมม่ีข้อซักถามใด ๆ และประธานกรรมการเสนอขอมติอนุมัติวงเงินกู้ยมื 
หรือการค้ าประกัน ประจ าปี 2563 จ านวน  645.00  ล้านบาท  ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ            
 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมมีติอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ประจ าปี 2563 จ านวน  645.00  ล้านบาท             

(หกร้อยสี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  และให้แจ้งนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ   
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  4.5   เงินรอจ่ายคืน        
สรุปเร่ือง ด้วยสหกรณ์มีบัญชีเงินรอจ่ายคืน เป็นเงินรับโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ผ่านธนาคารกรุงไทย                      
สาขาท่าศาลา  แต่ไม่มีผู้ใดมาติดต่อ หรือแสดงหลักฐานการท าธุรกรรมกับสหกรณ์  ท าให้มีเงินคงค้างอยู่ในบัญชีของสหกรณ์               
เป็นระยะเวลานาน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 193/30 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดไว้  “อายุความนั้น ถ้า
ประมวลกฎหมายนี้หรือ กฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้มีก าหนดสิบปี”  คณะกรรมการด าเนินการ  ในการประชุมครั้งที่  
1/2563  เมื่อวันท่ี  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เห็นชอบให้สหกรณ์น าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  และปิดประกาศใหเ้ปน็
ที่ทราบโดยทั่วกัน  ณ ที่ท าการสหกรณ์  ระบุให้ ชัดเจนในประกาศ หากพ้นก าหนด 120 วันแล้ว  ยังไม่มีผู้มีสิทธิมารับเงินดังกล่าว  
สหกรณ์จะโอนเงินรอจ่ายคืนทั้ง 2 รายการ  เข้าบัญชีทุนส ารองของสหกรณ์ต่อไป  เงินรอจ่ายคืนรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ธนาคาร วัน เดือน ปี 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. กรุงไทย 06/02/2552 500 
2. กรุงไทย 20/02/2552 500 

รวมเป็นเงิน 1,000 
 

(ประกาศฯ เรื่อง เงินรอจ่ายคืน  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 
 

การพิจารณา               ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และสมาชกิไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานกรรมการจึงเสนอขอมติอนุมัตปิระกาศ 
ให้ทราบโดยทั่วกัน  โดยให้ผู้มสีิทธิน าหลักฐาน มาติดต่อขอรับเงินท่ีสหกรณไ์ด้ทุกวันท าการ  ภายในก าหนดระยะเวลา 120 วัน 
นับตั้งแต่วันท่ี 18 ธ.ค. 62 - วันท่ี 15 เม.ย. 63  หากพ้นก าหนดนีแ้ลว้ ยังไม่มีผูม้ีสิทธิมารับเงินรอจา่ยคนื สหกรณ์จะโอนเงินรอจ่ายคืน 
ทั้ง 2 รายการ  เข้าบัญชีทุนส ารองของสหกรณต์่อไป ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ            
 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมมีติอนุมัติให้ออกประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  โดยให้ผู้มีสิทธิน าหลกัฐาน มาติดต่อขอ               

รับเงินที่สหกรณ์ได้ทุกวันท าการ  ภายในก าหนดระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันพุธที่ 18                 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 หากพ้นก าหนดนี้แล้ว ยังไม่มีผู้มีสิทธมิารับ                    
เงินรอจ่ายคืน สหกรณ์จะโอนเงินรอจ่ายคืนทั้ง 2 รายการ  เข้าบัญชีทุนส ารองของสหกรณ์ต่อไป 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  และให้แจ้งนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ   

 
4.6  คัดเลือกผู้สอบบัญชภีาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563                                                     

และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
สรุปเร่ือง คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  มีมติให้เสนอ 
รายชื่อผู้สอบบญัชี จ านวน 3 ราย (มีผู้เสนอราคาเป็นผูส้อบบัญชี 3 ราย) ต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ เพื่อเป็นผูส้อบบัญชี                 
ประจ าปี 2563  รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด 
บริษัท ส านักงานบัญชีทองเอก จ ากัด 

โดย น.ส.สุกัญญา  พัชรีกร  
เลขทะเบียน 7856 

น.ส.ยุวดี  มหาศักดิ์พันธ์ 
เลขทะเบียน 5617 

บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จ ากัด 
โดย นางยุพิน  ฟุ้งเฟื่อง 

เลขทะเบียน 8532 

1. การเข้าปฏิบัติงาน 
สอบบัญชี 
    จ านวนครั้งท่ีเข้า
ตรวจสอบ 
 

 
 
- ตรวจสอบปีละอย่างน้อย 2 - 3 ครั้ง  
ครั้งละ 2 - 3 วันท าการ 
 

 
 

-  ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
ครั้งละ 1 - 2 วันท าการ (รวมประชุม
ใหญ่ประจ าปี) 

 
 

-  ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง 
ครั้งละ 2 วันท าการ 
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รายละเอียด 
บริษัท ส านักงานบัญชีทองเอก จ ากัด 

โดย น.ส.สุกัญญา  พัชรีกร  
เลขทะเบียน 7856 

น.ส.ยุวดี  มหาศักดิ์พันธ์ 
เลขทะเบียน 5617 

บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จ ากัด 
โดย นางยุพิน  ฟุ้งเฟื่อง 

เลขทะเบียน 8532 

    จ านวนผู้ช่วย - ตรวจสอบด้วยตนเอง หรือมอบหมาย
ให้หัวหน้าสายสอบบัญชี พร้อมผู้ช่วย
ไม่น้อยกว่า 2 คน  ทุกครั้ง 

-ตรวจสอบด้วยตนเอง และผู้ช่วย
ผูส้อบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 - 5 คน 
 

-ตรวจสอบด้วยตนเอง และผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 4 - 6 คน 
 

2. การจัดท ารายงาน 
ผลการตรวจสอบ 

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี  
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 
- จะให้ค าแนะน าในด้านการบริหาร
การเงินการบัญชีตามท่ีเห็นสมควร  
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 
- ยินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 
ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี  
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 
- ให้ค าแนะน าด้านการบริหารการเงิน 
การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี  
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 
- ให้ค าแนะน าด้านการบริหารการเงิน 
การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการตามท่ีสหกรณ์นัด
หมายล่วงหน้า 
 

3. วุฒิการศึกษา -บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)  
ม.รามค าแหง 
-บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย 
- ปริญญาโท ม.วลัยลักษณ์ 

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 

4. รายชื่อสหกรณ์ที่
เคยตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 44 สหกรณ์ เช่น 
1. สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 14 
2. สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 12 
3. สอ.มณฑลทหารบกท่ี 12 
4. สอ.ครูสุรินทร์ 
5. สอ.สาธารณสุขสงขลา 
6. สอ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                 
(ปี 2560-2562) 

- ต าแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส             
3 บริษัท 
- เจ้าของส านักงาน/ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 4 บริษัท และ 15 สหกรณ์ 
เช่น 
1. สอ.ต ารวจสุราษฎร์ธานี 
2. สอ.ต ารวจพัทลุง 
3. สอ.ต ารวจนครศรีธรรมราช 
4. สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ 
5. สอ.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ 
6. สอ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

-ตรวจสอบ 29 สหกรณ์ เช่น 
1. สอ.ต ารวจสุราษฎร์ธานี  
2. สอ.ต ารวจนครศรีธรรมราช 
3. สอ.ครูสตูล 
4. สอ.สาธารณสุขตรัง 
5. สอ.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 
6. สอ.กองบิน 56  

5. ค่าธรรมเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    จ านวนเงิน 

คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการ
สอบบัญชี ภารกิจท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก าหนด รวมท้ังเวลาท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยรวมค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง  เว้นแต่ ค่าใช้จ่ายใน
การขอค ายืนยันยอดและสอบทานหนี้  
 
 
 
 
 

55,000  บาท 

คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงใน
การสอบบัญชี ภารกิจท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก าหนด รวมท้ังเวลาท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยรวม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เว้นแต่ 
ค่าใช้จ่ายในการขอค ายืนยันยอด
และสอบทานหนี้  
 
 
 
 

70,000  บาท 

คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงใน
การสอบบัญชี ภารกิจท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก าหนด รวมท้ังเวลาท่ีต้องใช้ใน
การปฏฺบัติงานสอบบัญชี  โดยรวม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   เว้นแต่ 
ค่าใช้จ่ายในการขอค ายืนยันยอด
และสอบทานหนี้  โดยขอรับ
ค่าธรรมเนียมการสอบ จ านวน 2 งวด 
(ครั้งท่ี 1 เมื่อเข้าตรวจสอบระหว่างปี
งวด 6 เดือน และงวดท่ี 2 เมื่อเข้า
ตรวจสอบประจ าปีแล้วเสร็จ) 

100,000  บาท 
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ทั้งนี้ สหกรณ์มสีินทรัพย์ทั้งสิ้น 837,814,162.19 บาท  และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคมุภายใน                  
อยู่ในระดับ “ดีมาก” (สินทรัพย์นอ้ยกว่า 1,000 ล้านบาท นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดผู้ช่วยผู้สอบบญัชี อย่างน้อย 2 คน) 
 

การพิจารณา                   ที่ประชุมพิจารณา ดังนี ้
                                   1.  ทั้ง 3 บริษัทฯ เสนอค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี  สรุปดังนี้  
                                        (1) บริษัท ส านักงานบัญชีทองเอก จ ากัด โดย น.ส.สุกญัญา พัชรีกร จ านวน 55,000 บาท 

 (2) น.ส.ยุวดี มหาศักดิ์พันธ์   จ านวน  70,000 บาท  
 (3) บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จ ากัด โดย นางยุพิน  ฟุ้งเฟื่อง   จ านวน  100,000 บาท   

                                    2.  ประธานกรรมการให้ข้อมูลเพิม่เตมิว่า ปัจจุบันสหกรณม์ีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 837.81 ล้านบาท                 
และผลการจัดชั้นคณุภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ “ดีมาก”   
  3.  ประธานกรรมการขอมตเิลือกผู้สอบบญัชีสหกรณ์  และเลือกผู้สอบบัญชีส ารอง  ประจ าปีบัญชี 
2563  พร้อมก าหนดค่าธรรมเนยีมการสอบบญัช ีต่อที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ  ดังนี ้
  (1)  เลือก บริษัท ส านักงานบัญชีทองเอก จ ากัด โดย น.ส.สุกัญญา พัชรีกร เลขทะเบยีน 7856  
ค่าธรรมเนียม 55,000 บาท  เป็นผู้สอบบญัชี  
  (2)  เลือก น.ส.ยุวดี มหาศักดิ์พันธ์ เลขทะเบียน 5617  ค่าธรรมเนียม  70,000 บาท เป็น                
ผู้สอบบญัชีส ารองล าดับที่ 1 
  (3)  เลือก บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จ ากัด โดย นางยุพิน ฟุ้งเฟื่อง  เลขทะเบียน 8532  
ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท  เป็นผู้สอบบญัชีส ารองล าดับที่ 2 
 

มติท่ีประชุม  สหกรณ์มีสินทรัพย์ท้ังสิ้น 837,814,162.19 บาท  และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน  
อยู่ในระดับ  “ดีมาก”  ที่ประชุมมีมติเลือก  บริษัท ส านักงานบัญชีทองเอก จ ากัด  โดยให้                         
น.ส.สกุัญญา พัชรีกร  เลขทะเบียนที่ 7856  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ใหเ้ป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2563  
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  จ านวน 55,000 บาท  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก   และเลือกผู้สอบ
บัญชีส ารอง  กรณีที่ผู้สอบบัญชีล าดับแรกไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้  ได้แก่  น.ส.ยุวดี- 
มหาศักดิ์พันธ์ เลขทะเบียน 5617  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ านวน 70,000 บาท เป็นผู้สอบ
บัญชีส ารองล าดับที่ 1  และเลือก บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทต้ิง จ ากัด โดย นางยุพิน  ฟุ้งเฟ่ือง   
เลขทะเบียนที่ 8532 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ านวน 100,000 บาท  เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง
ล าดับที่ 2  
 

   4.7  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 (ปี 2563)  
สรุปเร่ือง                   ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ (ชุดที่ 23) มีกรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2562 (วันพุธท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  ประกอบด้วย  ต าแหน่งประธานกรรมการ 1 ต าแหน่ง  และกรรมการ
ด าเนินการ 6 ต าแหน่ง  ดังนี ้

 1. นายนิรันดร ์ จินดานาค ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ ์ รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 3. น.ส.สุคนธ ์ คงผอม เหรัญญิก 
 4. นายโกสินธุ ์ ศิริรักษ์ กรรมการ 
 5. อาจารย์ นพ.สรุศักดิ ์ วิจิตรพงศ์จินดา กรรมการ 
 6. นายอนันต์เดช ศรีราพร เลขานุการ 
 7. ว่าท่ี ร.ต.จาตรุนต ์ ชุติธรพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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                    ทั้งนี้ กรรมการดังกล่าวข้างต้นที่ไม่มีสิทธิลงสมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการ เนื่องจากได้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการครบ 2 วาระ (4 ปี) ติดต่อกัน ต้องหยุดพัก 1 ปี จึงมีสิทธิสมัครเข้ารับ
การหยั่งเสียงเพื่อใหท้ี่ประชุมใหญเ่ลือกตั้งใหมไ่ด้ตามความข้อ 74 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2554  จ านวน 4 ราย 
ประกอบด้วย 

1. นายนิรันดร ์ จินดานาค ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ นพ.สรุศักดิ ์ วิจิตรพงศ์จินดา กรรมการ 
3. นายอนันต์เดช ศรีราพร เลขานุการ 
4. ว่าท่ี ร.ต.จาตรุนต ์ ชุติธรพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
    สมาชิกสมัครเข้ารับการหยั่งเสยีงเลือกตั้งต าแหน่งประธานกรรมการ  จ านวน 2 คน  และ                  
ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ จ านวน 8 คน โดยประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัตผิู้สมัครเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว รายชื่อดังนี้ 
                       1.  ต าแหน่งประธานกรรมการ 

(1)  อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ ์ หมายเลข 1 
(2) รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ ์ หมายเลข 2 

                       2.  ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 
(1) นางกาญจุรีย ์ ว่องไวรัตนกุล หมายเลข 1 
(2) น.ส.ภัทรส์ภสัร์     เตชะธนวณิชย ์ หมายเลข 2 
(3) นางวรรณพร   หริรักษ ์ หมายเลข 3 
(4) น.ส.ปรณิดา   แสงอุไร หมายเลข 4 
(5) น.ส.สุคนธ์   คงผอม หมายเลข 5 
(6) อาจารย์ ดร.พิมาน   ธีระรตันสุนทร หมายเลข 6 
(7) ว่าท่ี ร.ต.อัครายุทธ   รังสิมันตุชาต ิ หมายเลข 7 
(8) นายกรกช    บุญอมร หมายเลข 8 

 
การพิจารณา   ที่ประชุมพิจารณาดังนี ้

1. ประธานกรรมการแจ้งว่าตามความข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 72 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้สหกรณ์มี 
คณะกรรมการด าเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  และตามระเบียบฯ ว่าด้วยการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ-
ด าเนินการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ ข้อ 6  และข้อ 8 ก าหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการในข้ันแรกให้เป็น
การหยั่งเสียงเลือกตั้งโดยใหส้มาชิกลงคะแนนในหน่วยลงคะแนน  และการหยั่งเสยีงเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการหนึ่งของการ
เลือกตั้งตามข้อบังคับสหกรณ์  และให้ประธานคณะกรรมการหยั่งเสยีงเลือกตั้งฯ  เสนอผู้ที่ได้รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้ง  ในการนี้ ไดเ้ชิญ นายปรชีา รัสมี  ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ  ด าเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ต่อไป 

2. นายปรีชา รัสมี ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ แจ้งว่าคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
ได้ด าเนินการหยั่งเสยีงเลือกตั้งเปน็ไปตามที่ก าหนดในระเบียบฯ จึงน าเสนอผลการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ดังนี ้

(1) ต าแหน่งประธานกรรมการ มสีมาชิกใช้สิทธิ 859 คน (เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งท่ี 1 จ านวน              
852 คน และเขตหยั่งเสียงเลือกตัง้ที่ 2 จ านวน 7 คน) งดออกเสียง 35 ใบ บัตรเสีย 12 ใบ สรุปคะแนนดังน้ี 
 
 
 
 

หมายเลข ชื่อ-สกุล คะแนน ล าดับ 
1 อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ 465 1 
2 รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 347 2 
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(2) ต าแหน่งกรรมการ มสีมาชิกใช้สิทธิ 859 คน (เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1 จ านวน 852 คน และ 
เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งท่ี 2 จ านวน 7 คน) งดออกเสียง 36 ใบ บัตรเสีย 14 ใบ สรุปคะแนนดังนี ้

หมายเลข ชื่อ-สกุล คะแนน ล าดับ 
1 นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล 608 2 
2 น.ส.ภัทร์สภัสร์ เตชะธนวณิชย์ 324 7 
3 นางวรรณพร หริรักษ์ 426 4 
4 น.ส.ปริณดา แสงอุไร 324 8 
5 น.ส.สุคนธ์ คงผอม 626 1 
6 อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร 471 3 
7 ว่าท่ี ร.ต.อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ 396 6 
8 นายกรกช บุญอมร 416 5 

 
ทั้งนี้ หมายเลข 2 และหมายเลข 4 คะแนนเท่ากัน คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง พิจารณาจัดล าดับจากการสมัครเข้ารับการ             
หยั่งเสียงเลือกตั้งก่อนหลัง 
 

3. ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งดังนี้ 
(1) ต าแหน่งประธานกรรมการ 1 แหน่ง ได้แก่ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์  
(2) ต าแหน่งกรรมการ 6 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ 1) น.ส.สุคนธ์ คงผอม  2) นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล  

3) อาจารย์ ดร.พิมาน ธรีะรตันสุนทร  4) นางวรรณพร หรริักษ์  5) นายกรกช บุญอมร  6) ว่าท่ี ร.ต.อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ    
4. ประธานกรรมการขอมติเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 ต าแหน่ง  และกรรมการ 6 ต าแหน่ง                  

ตามรายชื่อที่ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ เสนอ (ตามการพิจารณาข้อ 3) ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยการยกมือ 
 
มติท่ีประชุม       ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 ดังนี้ 

1. ต าแหน่งประธานกรรมการ ได้แก่ อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์  เลขทะเบียนสมาชิกที่ 
01386 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์    

2. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 6 ต าแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          4.8  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2563  
สรุปเร่ือง    ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554 ก าหนดดังนี้ 
     ข้อ 101  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก  หรอืสมาชิกสมทบ  หรือ
บุคคลภายนอก  หรือนิติบุคคล  ผูม้ีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้
ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ เปน็การประจ าปี  จ านวนสองคน  หรือหนึ่งนิติบุคคล 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขทะเบียนสมาชิกท่ี 
1 น.ส.สุคนธ์   คงผอม 00121 
2 นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล 00205 
3 อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร 01655 
4 นางวรรณพร หริรักษ์ 00283 
5 นายกรกช บุญอมร 01041 
6 ว่าท่ี ร.ต.อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ 01329 
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          ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์เป็น                              
ผู้ตรวจสอบกิจการไมไ่ด ้
         หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เปน็ไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ 
    ข้อ 102  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปี
ทางบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไมม่ีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดมิปฏิบตัิหน้าที่
ไปพลางก่อน 
   ข้อ 105  อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกจิการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าทีต่รวจสอบ   
การด าเนินงานท้ังปวงของสหกรณ ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 
           (1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน และหนีส้ิน 
ทั้งปวงของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
            (2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแตล่ะประเภทของสหกรณ์  
เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ัดการและเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติ
ในกจิการนั้น ๆ  
            (3)  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน 
            (4)  ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของสหกรณ ์
           (5)  ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มต ิ ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ ์
           (6)  ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบยีบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ หรือ
กิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ ์
             ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนตอ่คณะกรรมการด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปตี่อที่ประชุมใหญด่้วย 
               หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการแกไ้ขโดยมิชักช้า                               
ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 
    ข้อ 106  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกจิการ หากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์  
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบเพื่อแกไ้ขโดยเร็ว ผูต้รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้คา่เสียหาย อันจะเกดิแก่สหกรณ์
ด้วยเหตุอันไม่แจ้งน้ัน 
 

  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559  หมวด 1 ก าหนดดังนี้ 
ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

  (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับเลือกตัง้จากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ไดร้ับการรับรองหลักสูตรจาก     
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

ข้อ 8 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไมม่ีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผูส้อบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลทีร่ับงานสอบบัญชี ของสหกรณ์ในปีบัญชีน้ัน  
(2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี บัญชีของสหกรณ์  
(3) เป็นคู่สมรส บุตร บดิามารดาของกรรมการ หรือผู้จดัการ หรือเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์นั้น  
(4) ... 
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การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาดังนี ้
  1.  ประธานกรรมการช้ีแจงเพิ่มเตมิว่า คุณสมบัตผิู้ตรวจสอบบญัชี ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
คือ  ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับการรับรองหลักสตูรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์  และปจัจุบันสมาชิกที่ไดร้ับการอบรมการตรวจสอบกิจการดังกล่าว ได้แก่ 1) อาจารย์อลิศรา สระโมฬี  2) อาจารย์สายพิชญ์- 
สัจจวิเศษ 3) อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ 4) อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ 5) ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด และ 6) น.ส.ปรณิดา  แสงอุไร 
  2.  สหกรณต์้องคัดเลือกสมาชิกเปน็ผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน  และผูต้รวจสอบกจิการส ารอง  เนื่องจาก
หากเกิดเหตุการณ์ เช่น ผู้ตรวจสอบกิจการมีภารกิจต้องเดินทางไปศกึษาต่อ หรืออ่ืน ๆ การตรวจสอบกิจการสหกรณจ์ะได้ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

 3.  มีการเสนอช่ือ อาจารย์ศริิพร  สว่างอารีย์รักษ ์ และ ผศ.รัชดา  สุวรรณเกดิ เป็นผูต้รวจสอบกิจการ   
และเสนอช่ือ น.ส.ปรณิดา  แสงอไุร  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง 

  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมมีติดังนี้ 
1. เลือก อาจารยศ์ิริพร  สว่างอารีย์รักษ์ เลขทะเบียนสมาชกิที่ 01218 และ ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด                

เลขทะเบียนสมาชกิที่ 00983 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2563 ด้วย                     
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  และผู้ตรวจสอบกิจการเลือก อาจารย์ศริิพร  สว่างอารีย์รักษ์                    
เป็นประธานผู้ตรวจสอบกจิการ 

2. เลือกตั้ง อาจารย์กนกวรรณ  มีสุข  เลขทะเบียนสมาชกิที่ 00578 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ส ารอง ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
โดยมีเง่ือนไขว่า ต้องอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  หรือหน่วยงาน
อื่น ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 
   ประธานกรรมการกล่าวขอบคณุคณะกรรมการด าเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสรมิ-
สหกรณ์  เจ้าหน้าท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ตัวแทนผู้สอบบญัชีสหกรณ์  สมาชิก  และสมาชิกสมทบสหกรณ์ ทุกท่านที่เข้าประชุม  
และกลา่วปิดประชุม 
  
เลิกประชมุเวลา 15.40 น. 
 
             
 
 

                                                    
                                                    

                                    
 
 

ตามงบประมาณรายจา่ยก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการไว้จ านวน  36,000  บาท ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน  คนละ 1,000 บาท/เดือน  จ านวน 24,000 บาท  

2. ค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 1,000 บาท  จ านวน 12,000 บาท  (โดยจา่ยให้เมื่อมีการจัดท า  “รายงานการตรวจสอบประจ าเดือน”                                  

    และรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทกุเดือน กรณีเดือนใดไม่มีรายงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ)   

 
(นายนิรันดร์  จินดานาค) 

ประธานกรรมการ 
ประธานในท่ีประชุม 

 

 
(นายอนันต์เดช  ศรีราพร) 

เลขานุการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


