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 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563(23  ธ.ค.  63) 

 
 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                 
สรุปเร่ือง ประธานกรรมการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี ้
                              1. แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 ผู้ตรวจสอบกิจการ ผูส้อบบัญชี
ภาคเอกชน ผู้อ านวยการ นักวิชาการ เจ้าพนักงาน จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                              2. (ร่าง) กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้พระราชบัญญัตสิหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2562  เนื่องมาจากสหกรณอ์อมทรัพย์ถือเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่เป็นล าดับ 3 ของประเทศไทย ไม่รวมธนาคาร และบริษัท
หลักทรัพย์ตา่ง ๆ  ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ไมไ่ดส้ังกัดกระทรวงการคลงั แต่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงต้องมี    
การก าหนดกฎระเบียบตา่ง ๆ  ขึ้น เพื่อให้มีการควบคุม ลดความเสีย่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี และรอประกาศอยา่งเป็นทางการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ และสมาชิก สรุปในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิก ดังนี ้
 1.  คุณสมบตัิของสมาชิก จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิตภิาวะ และมสีัญชาตไิทย 
 2.  คุณสมบตัิของสมาชิกสมทบ ก าหนดดังนี ้
  (1)  เป็นบุคคลธรรมดา  บรรลุนิตภิาวะ  มีสญัชาติไทย  ในส่วนของสหกรณ์ได้มีการด าเนินการเบื้องตน้
แล้วดังนี ้
  (1.1)  สมาชิกสมทบท่ีเป็นบุตรสมาชิกไม่บรรลุนิตภิาวะ และสมาชิกสมทบต่างชาติ ที่เป็นคูส่มรส
ของสมาชิก  สหกรณไ์ดด้ าเนินการให้ถอนเงินค่าหุ้นคืนทุกรายแล้ว 
  (1.2)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ด าเนินการถอนเงินค่าหุ้นคืนแล้ว  คงเหลือแต่เพียงบัญช ี    
เงินฝากทีม่ีผลผูกพันตามโครงการ “เงินฝากเพื่อการเคหะฯ” ไม่มีการฝากเพิม่ แต่มีการทยอยถอนเงินเป็นรายปี ตามเง่ือนไขท่ีได้
ก าหนดตามโครงการฯ  
  (2)  กรณีสหกรณ์ออมทรัพยต์ั้งอยู่ในสถานศึกษา  สามารถรับนักศึกษาท่ียังไม่บรรลุนติิภาวะได้ 
  (3)  ต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์ หรือสมาชิกสหกรณ ์
 3.  หลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู ้
  (1)  เงินได้คงเหลือหลังหักคา่ใช้จ่ายและเงินกู้จะต้องคงเหลือเงินไดส้ทุธิไม่น้อยกว่า 30%   
  (2)  เงินกู้สามัญ ก าหนดงวดช าระหนี้สูงสุดไมเ่กิน 150 งวดเดือน เร็วข้ึนกว่าเดิม 
  (3)  การกู้เงินที่เกิน 1.0 ล้านบาทขึ้นไป  สมาชิกจะต้องส่งข้อมูลเครดิตบุโร ประกอบการพิจารณา 
  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 
สรุปเร่ือง ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด  ได้จัดประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562                
เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น้ัน 
 เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562                            
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน 23 หน้า  รายละเอียดตามวาระการประชุม 
 
การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 จ านวน 23 หน้า แล้ว ไม่มีการแกไ้ข 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  โดยไม่มีการแก้ไข 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563(23  ธ.ค.  63) 

 
 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1  ผลการด าเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจ าปีบัญชี 2563 

สรุปเร่ือง สหกรณ์เสนอผลการด าเนินงาน  และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจ าปีบัญชี 2563  ดังนี้       
1) สถานะการเงินโดยย่อ  2) ผลการด าเนินงาน  3) ผลการด าเนินงานตามแผนงาน  4) การใช้งบประมาณหมวดสินทรัพย์  
ปีบัญชี 2563  และ 5) ผลการด าเนินงานสหกรณ์  เทียบกับเป้าหมาย/ประมาณการประจ าปบีัญชี 2563  
(รายละเอียดตามวาระการประชุม) 
  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 3.2  การรับสมาชิกใหม่  และสมาชิกลาออก ประจ าปีบัญชี 2563 
สรุปเร่ือง    ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ข้อ 71(1)  ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ที่  
รับทราบเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหมแ่ละออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชกิ  และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผู้สมคัรซึ่งมไิดร้ับเลือกเข้าเป็นสมาชิก  และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
                  1.  การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 

  ประจ าปีบญัชี 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) สหกรณร์ับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่   
ทั้งหมดจ านวน 104 ราย  ตั้งแต่เลขทะเบียนสมาชิกที่ 2071 – 2174  รายละเอียดดังนี้   
 

รายละเอียด 
สมาชิก       สมาชิกสมทบ 

รวม  ชาย   หญิง หน่วยงาน   รวม  
(ราย) (ราย) 

สมาชิกยกมาต้นป ี 1,077 246  1,323  482 840 1 1,323  
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างป ี 58 46 104 35 69 - 104  
สมาชิกสมทบเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิก(1) 28 (28) -         
สมาชิกเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกสมทบ(2) (3) 3 -         
สมาชิกลาออกระหว่างป ี (18) (17) (35) (15) (20)  - (35) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 1,142  250 1,392  502 889 1 1,392  
 

(1)การโอนย้ายจาก สมาชิกสมทบ เป็น สมาชิก ราย 
สมาชิกสมทบที่ได้รับการบรรจุเป็นพนกังานประจ าหรือพนักงานสัญญาจ้าง 11 
สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจา้งชั่วคราวมีอายุการเป็นสมาชกิสหกรณ์  ตั้งแต่  36  เดือนขึ้นไป 17 

(2)การโอนย้ายจาก สมาชิก เป็น สมาชกิสมทบ  
สมาชิกที่ออกจากงานประจ า โดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 3 

รวม 31 
 

                  2.  สมาชิกและสมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพ 
                    ประจ าปีบญัชี 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีสมาชิก จ านวน 18 ราย  และสมาชิกสมทบ                       
จ านวน  17 ราย  ขาดสมาชิกภาพ ด้วยเหตผุลดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลการออก ราย 
 เสียชีวิต (สมาชิกสมทบ) 2 
 ลาออกจากหนว่ยงานต้นสังกัด  15 
 เกษียณอาย ุ 1 
 มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน  5 
 น าเงินไปลงทุนที่อื่น  6  
 ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสมทบ 1 
 อื่น ๆ 5  

รวม 35 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563(23  ธ.ค.  63) 

 
 

ข้อสังเกต จ านวนผู้ที่สมคัรสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่ มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่มาก อาจจะเนื่องมาจากนโยบายในการรับ
พนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แต่ในปี 2564 – ปี 2567 ทางศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จะมีการรับพนักงานใหม่
เพิ่มขึ้น  ซึ่งคาดว่าสมาชิกใหม่ของสหกรณ์จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ส่วนการขาดสมาชิกภาพ จะมีเหตุผลของการลาออกจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดสูงที่สุด 
    

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.3  รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจ าปี 2563 
สรุปเร่ือง  ตามที่ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม  พ.ศ. 2562  มีมติแต่งตั้งให้  
อาจารย์ศริิพร  สว่างอารียร์ักษ์  และ ผศ.รัชดา  สุวรรณเกิด  เป็นผูต้รวจสอบกจิการประจ าปี 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี  19 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 นั้น 
  ผู้ตรวจสอบกิจการ ไดต้รวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละเดือน/ช่วงเวลาเป็นล าดับมา      
โดยได้สรุปผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2563  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2563  ดังนี ้  
  1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  2.  ขอบเขตการตรวจสอบ  
  3.  ผลการตรวจสอบ (การตรวจสอบด้านการบรหิารทั่วไป  การตรวจสอบด้านการเงิน  การตรวจสอบ              
ด้านสินเช่ือ  การตรวจสอบด้านการลงทุน  การตรวจสอบด้านการรบัฝากเงิน  การตรวจสอบด้านหนีส้ิน  การตรวจสอบดา้นทุน   
และการตรวจสอบด้านทรัพย์สิน)   
  4.  ผลการด าเนินงานของสหกรณ ์  
  5.  รายการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่  4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 4.1 ขออนุมัติงบการเงินประจ าปีบัญชี 2563 
สรุปเร่ือง  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด  ได้จัดท างบการเงิน(งบแสดงฐานะการเงิน  
งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบก าไรขาดทุน) ตามพระราชบัญญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542  และระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 เสรจ็เรียบร้อยแล้ว 
                      ทั้งนี้  คณะกรรมการด าเนินการฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563            
พิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบรับรองงบการเงินประจ าปีบญัชี 2563  รายละเอียดโดยย่อดังนี ้
 1.  งบแสดงฐานะการเงิน (ณ วันที ่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
สินทรัพย์ 933,808,773.05 
หนี้สิน 332,388,480.47 
ทุน 601,420,292.58 

 
 2.  งบก าไรขาดทุน (ส าหรบัปีสิ้นสดุวันท่ี  30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
รายได้ 54,319,504.62 
ค่าใช้จ่าย 12,585,574.98 
ก าไร 41,733,929.64 
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 3.  งบกระแสเงินสด (ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

เงินสด ณ วันต้นปี 28,386,260.00 
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 62,042,611.26 
เงินสด ณ วันสิ้นปี 90,428,871.26 

                            

ชี้แจงเพ่ิมเติม ตัวแทนผู้สอบบญัชีภาคเอกชนช้ีแจงเพิ่มเติมว่า จากการที่สหกรณ์เสนองบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน จ านวน 10 ล้านบาท  ซึ่งสามารถตัดค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงจากทุนเพื่อจัดให้มีส านักงานได้  และในระหว่างการก่อสร้างอาคาร 
อย่างน้อย 2-3 ปี จะไม่กระทบต่อก าไรขาดทุน จนกว่าอาคารจะสรา้งเสร็จ  ในระหวา่งการก่อสร้าง เงินท่ีจ่ายไปจะบันทึกบัญชีเป็น
อาคารระหว่างก่อสร้าง  ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นค่าเสื่อมราคา  ซึ่งเฉพาะค่าเสื่อมราคาเท่านั้นท่ีจะเป็นคา่ใช้จ่ายกระทบต่อก าไรขาดทุน                 
จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายในวันท่ีอาคารใช้งานได้จริง (อาคาร ส่วนประกอบ การตกแต่ง ระบบต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อย)     
(รายละเอียดอื่น ๆ ได้แก่ รายงานผลการตรวจสอบบัญชี  รายงานผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน (สรุปการประเมิน            
จัดช้ันคุณภาพ  ระดับ  “ดีมาก”) และอัตราส่วนทางการเงิน  ตามวาระการประชุม)  

  

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาดังนี ้
 1.  นายนิรันดร์ จินดานาค (เลขทะเบียนสมาชิกที่ 1108) สังกัดสมาชิกออกจากหน่วยงาน มีข้อซักถาม  
เกี่ยวกับรายได้อื่น หน้า 76 ของรายงานกิจการ ดังนี ้ 
  (1)  ช่วยขยายความว่ารายได้จากหุ้นกู ้กับสลากออมสิน มีค่าตอบแทนเท่าไหร่   
  (2)  ในส่วนของเงินรางวัลสลากต่าง ๆ จ านวน 16,500 บาท เมื่อครบรอบ 1 ปีของการซื้อ   
ให้ประเมินดวู่าท่ีถูกรางวัล คดิเป็นร้อยละเท่าไหร่  หรือว่าค่าตอบแทนจากการลงทุนต่าง ๆ  คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่  ถ้าเทียบกับ        
การลงทุนในหลายรูปแบบ เพื่อเปน็ข้อมูลในการตดัสินใจในการลงทนุในอนาคต 
 2.  สหกรณต์อบข้อซักถามดังน้ี 
  (1)  ในรอบปทีี่ผ่านมาสหกรณ์มีการลงทุนค่อนข้างสูง  เนื่องจากสหกรณ์มสีภาพคล่องสูง  เงินฝาก 
สมาชิกเพิ่ม  การใช้บริการเงินกู้ลดลง ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการของสหกรณ์  เพียงแต่สหกรณ์มีความจ าเป็นต้องน าเงินไปลงทุน        
ในแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสีย่ง   
  (2)  การน าเงินที่มีสภาพคล่องสูงของสหกรณ์ ไปฝากกับธนาคารซึ่งมอีัตราดอกเบีย้ต่ ามาก  จึงเห็นว่า 
นอกจากลงทุนในหุ้นกู้กับสถาบันที่มีความน่าเช่ือถือและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)  
ก าหนด ซึ่งมีผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารแล้ว การน าเงินไปซื้อสลากออมสิน ซึ่งเป็นจ านวนเงินไม่มากนัก ถือเป็น 
การกระจายการลงทุน โดยคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาถึงความมั่นคง เห็นว่า สลากออมสินมีความมั่นคงสูง มีอัตราผลตอบแทน 
ร้อยละ 1 (เงินรางวัลขั้นต่ า)  แม้ผลตอบแทนจะต่ า แต่มโีอกาสถูกรางวัลสูง และถ้าถูกรางวลัก็จะท าใหม้ีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น จึงมีมต ิ
ใหซ้ื้อสลากออมสิน (ซื้อประมาณเดือน  มี.ค. 63 ไม่เตม็ปีบัญชี)  และนับแต่ลงทุนมา ถูกรางวัลทุกงวด ท าให้สหกรณม์ีเงินรางวัล 
เป็นเงิน 16,500 บาท    
 3.  นายนิรันดร์ จินดานาค เลขทะเบียนสมาชิกที่ 1108  มีข้อซักถามในการสร้างอาคารส านักงาน  กรณ ี
งบประมาณ 10 ล้านบาท  ตัดค่าเสื่อมราคาปีละ 250,000 บาท  เป็นเวลา 40 ป ี ซึ่งไม่ว่าจะตดัเป็นคา่ใช้จ่ายในเวลาใด แตส่หกรณ์ก ็
ต้องตัดเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งตัวสมาชกิเองอายุ 61 ปี เสียชีวิตแล้ว ก็ยังตัดค่าใช้จ่ายไม่หมด  ดังนั้น จึงสอบถามถึงอาคารที่จะสร้างว่าพื้นที ่             
ที่ใช้มีจ านวนเท่าไหร่ ถ้าเทียบกับสมาชิกที่มาใช้บริการปจัจุบัน รวมกับสมาชิกศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จะเพิ่มขึ้นอีก  
2,000 คน  อัตราการหมุนเวียนของสมาชิกที่มาใช้บริการในแตล่ะครั้ง มีจ านวนเท่าไหร่  ใช้พื้นที่เท่าไหร่  ในช่วงเวลาใดบ้าง  ซึ่งก็              
เห็นด้วยท่ีให้สหกรณ์มีอาคารส านกังาน แต่จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสม  
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 4.  ประธานกรรมการเสนอว่า เนือ่งจากเป็นวาระพิจารณางบการเงินประจ าปีบญัชี 2563  การก่อสร้าง 
อาคารส านักงาน ขออนุญาตน าไปพิจารณาในวาระที่ 4.3  เรื่องขออนุมัติแผนงานประจ าปีบญัชี 2564 และงบประมาณรายจา่ย  
ประจ าปีบญัชี 2564 อีกครั้ง  ซึ่งมีประเด็นนี้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 5.  อาจารย์ ดร.สุธีระ ทองขาว เลขทะเบียนสมาชิกที่ 627  สังกัดส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป    
มีความเห็นเกี่ยวกับก่อสร้างอาคารส านักงานว่า เห็นด้วยกับการก่อสร้างอาคารส านักงาน แต่อยากทราบว่าจะกระทบผลตอบแทน 
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร  ถ้ามีข้อมูลน าเสนอสมาชิกจะดมีาก  
 6.  เมื่อมีสมาชิกซักถามเกี่ยวกับการสร้างอาคารส านักงานเพิ่มขึ้นอกี สหกรณ์จึงช้ีแจงและตอบข้อซักถาม 
ของสมาชิกดังนี ้
  (1)  ผลสืบเนื่องจากข้อเสนอแนะของสมาชิกจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  พบว่ามีข้อเสนอเรื่อง 
สถานท่ีส านักงานคับแคบ เริ่มไมส่ะดวกในการให้บริการสมาชิกมาตลอด 
  (2)  กระบวนการของการขอพ้ืนท่ีส านักงานสหกรณ์  เริ่มจากการหาพื้นที่ โดยขอความอนุเคราะห์ 
อาคารของมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ที่มีอยู่  แต่เนื่องจากการเติบโตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ท าให้ไม่มีพื้นที่อาคารให้สหกรณ ์
ต่อมามีพื้นท่ีของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สหกรณ์สนใจจะเปิดเป็นสาขาให้บริการ แตต่้องเข้าไปลงทุน renovate ใหม ่
ทุกระบบ ซึ่งต้องใช้งบประมาณคอ่นข้างมาก คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าสหกรณ์ก่อตั้งมา 24 ปี มีพื้นท่ีให้บริการ 20 ตารางเมตร 
กับสมาชิก 1,000 กว่าคน  ถึงเวลาทีค่วรจะมสี านักงานสหกรณ์เป็นของตนเองแล้ว  โดยช่วงเวลาที่การให้บริการสมาชิกแออัดมาก   
โดยเฉพาะช่วงเงินเดือนออกของแต่ละเดือน ช่วงปรับเพิ่มเงินเดือนของสมาชิก  ช่วงหลังประชุมใหญ่  ช่วงที่สหกรณ์มีการเปิดบริการ 
เงินกู้ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ หรือเปิดบรกิารโครงการออมเงินต่าง ๆ  สหกรณ์มีพื้นทีภ่ายในส านักงานให้บริการปกติแตล่ะครั้งรองรับสมาชิก 
ได้ประมาณ 10 คน โดยไม่มีที่น่ัง  แต่ในช่วงทีม่ีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา covid-19  สหกรณต์อ้งด าเนินการตามมาตรการ 
การป้องกันโรค รองรับสมาชิกภายในส านักงานไดไ้มเ่กิน 5 คน ท่ีเหลือต้องรอภายนอกส านักงาน  และในปี 2565  คาดว่าจะมีสมาชิก 
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,000 คน สิ่งท่ีตามมาคือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ปัจจุบันมี 5 คน) ถ้าเทียบจ านวนสมาชิกปัจจุบันกับเจ้าหน้าที่ 5 คน   
ต่อไปเมื่อสมาชิกเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5 คน   
  (3)  สหกรณ์น าเสนอพื้นที่ 3 แห่ง  ต่อคณะกรรมการบรหิารทรัพยส์นิการใช้ประโยชน์ท่ีดินและพื้นท่ี
อาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และได้รับความเห็นชอบใหใ้ช้พื้นที่ฝั่งตรงข้ามกล้าดี  ด้านข้างอาคารสหกิจศึกษา  สหกรณจ์ึงได้
ออกแบบอาคารส านักงานเบื้องตน้  โดยยังไมไ่ด้จดัท ารายละเอียดการก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง (TOR) และเอกสารแสดงราคากลาง            
ในการก่อสร้าง (BOQ) แต่อย่างใด  เพราะสหกรณต์้องน าเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตัิงบประมาณก่อน ถึงจะด าเนินการเขียน        
แบบแปลน จัดท ารายละเอียดการก่อสร้าง (TOR)  และถอดแบบเพือ่ก าหนดราคากลางในการก่อสร้าง (BOQ) ถ้าที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
สหกรณ์จะด าเนินการต่อ  แต่ถ้าไม่อนุมัติก็จะยุติการก่อสร้าง 
  (4)  อาคารส านักงานที่มีโครงการจะด าเนินการก่อสร้าง ก าหนดเปน็อาคาร 1 ช้ัน  ค านึงถึงการใช้งาน
เป็นหลัก ต้องมีความมั่นคง  ปลอดภัย  ประโยชน์ใช้สอย  เป็นพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ = 442.70 ตร.ม.  เป็นพ้ืนท่ีใช้สอย = 352.30 
ตร.ม.  เฉลียง/ระเบยีบ = 90.40 ตร.ม.  (ในอนาคตสหกรณ์อาจจะใช้เป็นพื้นที่อบรม หรือเปิดใหส้ าหรบัสมาชิกขายสินค้า)  
  (5)  งบประมาณในการก่อสร้างโดยประมาณ 10 ล้านบาท  แบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ ทุนเพื่อจัดให้มี
ส านักงาน จ านวน 2 ล้านบาท (อีก 1 ล้านบาท สหกรณ์เก็บไวเ้พื่อเป็นค่าใช้จ่ายครุภณัฑ์ในอนาคต)  ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 8 ล้านบาท  
เบิกจากงบประมาณรายจ่าย หัก ค่าใช้จ่ายรายปี  เป็น “สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารส านักงาน” เมือ่การก่อสร้างอาคารแล้วเสรจ็  
ปีละประมาณ 250,000 บาท เป็นเวลา 40 ปี  ซึ่งสหกรณ์ก าหนดตามระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบญัชีของสหกรณ์และ                
กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563  ถ้าถามว่ากระทบต่อก าไรหรือไม่นั้น ขอเรียนว่า ถ้าสหกรณ์มผีลก าไร 43.50 ล้านบาท จะมีผลกระทบต่อ
ก าไรประมาณร้อยละ 0.57 ถือว่า เป็นจ านวนทีไ่มม่ากนัก 
 7.  เมื่อสหกรณ์ได้ชี้แจงงบประมาณการก่อสร้างอาคารส านักงานแลว้  สมาชิก ราย นายนิรันดร์ จินดานาค
ได้มีประเด็นเสนอเพิ่มเติมดังนี ้
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563(23  ธ.ค.  63) 

 
 

  (1)  เห็นด้วยที่จะให้ก่อสร้าง  แตย่ืนยันว่าสมาชิก 2,000 คน  มาใช้บริการในพื้นที่เท่าไหร่  เนื่องจาก
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขมีสมาชิก 40,000 กว่าคน  แต่มีส านกังานเล็กนิดเดียว 
  (2)  การตัดค่าใช้จ่ายปีละ 250,000 บาท เป็นเวลา  40 ปี  เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวเกินไป 
  (3)  พื้นที่ใช้สอย = 352.30 ตร.ม. (ประมาณ 10 X 30)  เฉลียง/ระเบียบ = 90.40 ตร.ม.  เห็นว่า
สหกรณ์จัดระเบยีบการใช้บริการของสมาชิกจะได้หรือไม่ เช่น จัดวันให้บริการสมาชิก  หรือมีการจัดการอย่างอ่ืนได้หรือไม่  เห็นว่า
งบประมาณ 5 ล้านบาท  ก็น่าจะเพียงพอ  โดยลดสเปค ลง ใน section แรก และเมื่อมสีมาชิกจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยฯ 
เพิ่มขึ้น ค่อยสรา้ง section สอง ก็ได้  โดยงบประมาณ 5 ล้านบาท สหกรณ์ก็ต้องท าฟังก์ช่ันให้ชัดเจน และท าข้อมูลเพิ่มอีก 
  (4)  ค่าใช้จ่ายที่ตัดในปีท่ี 40 จ านวน 250,000 บาท  ค่าของเงินจะเหลือเพียง 25,000 บาท  และ
สหกรณ์จ่ายเงินปันผลร้อยละ 5  ค่าใช้จ่าย 250,000 บาท เป็นอาคารส านักงานสหกรณ์  ท าให้สมาชกิถูกหักจากเงินปันผล                     
1,000 บาท  ซึ่งเป็นเงินของสมาชิกทุกคน  (ถ้าสมาชิกอายุ 40 ปี เมื่อเกษียณอายุ 60 ปี ก็ยังตัดค่าใช้จา่ยไม่หมด) 
 8.  ประธานกรรมการสรุปว่า ขออนุญาตน าเรื่องงบประมาณการก่อสร้างส านักงาน ไปพิจารณาในวาระที่  
4.3  อีกครั้ง 
 9.  ไม่มีข้อซักถามจากสมาชิก  ประธานกรรมการจึงขอมติอนุมัติงบการเงินประจ าปีบัญชี 2563             
ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ   
               

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติอนุมัติงบการเงินประจ าปีบัญชี 2563  ตามที่เสนอ  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   
                  
 4.2  ขออนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปีบัญชี 2563 
สรุปเร่ือง การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากดั ประจ าปีบญัชี 2563 มีก าไรสุทธิ   
จ านวน  41,733,929.64 บาท  คณะกรรมการด าเนินการฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564  เมื่อวันท่ี  12  พฤศจิกายน  พศ. 2563  
พิจารณาแล้วเสนอการจดัสรรก าไรสุทธิตามข้อ 28  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากดั พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
 การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากดั ประจ าปีบญัชี 2563 มีก าไรสุทธิ   
จ านวน  41,733,929.64 บาท  คณะกรรมการด าเนินการฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564  เมื่อวันท่ี  12  พฤศจิกายน  พศ. 2563  
พิจารณาแล้วเสนอการจดัสรรก าไรสุทธิตามข้อ 28  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากดั พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
                     หน่วย : บาท 

รายการ 
ปีบัญชี  2563 ปีบัญชี  2562 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
1. 

 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

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 

6,281,093.64 
 
  

30,000.00 
 

100,000.00  
 

220,000.00 
1,720,000.00  

220,000.00  
1,800,000.00  
1,180,000.00 

15.05 
 
 

0.07 
 

0.24 
 

0.53 
4.12 
0.53 
4.31 
2.83 

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  

15.01  
 
 

0.08  
 

0.21  
 

0.56  
4.48  
0.52  
4.62  
2.62  
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563(23  ธ.ค.  63) 

 
 

 

 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีบัญชี 2563  ตามที่เสนอมีผลดังนี้ 
                     หน่วย : บาท 

รายการ 
ปีบัญชี  2563 ปีบัญชี  2562 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

1. การจัดสรรให้สมาชิก 40,913,929.64 98.04 38,200,032.66 97.95 

 
1.1  กลับมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน) 
     เงินปันผล (5.11%)  
     เงินเฉลี่ยคืน (12.09%)  

29,392,836.00 
23,318,397.00  
6,074,439.00  

70.43 27,274,664.00 
21,279,067.00  
5,995,597.00  

69.93 
 

 1.2  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก (ทุนส ารองและทุนสะสมอื่น ๆ) 11,521,093.64 27.61 10,925,368.66 28.02 
2. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  30,000.00 0.07 30,000.00 0.08 
3. เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 790,000.00 1.89 770,000.00 1.97 

  
ข้อมูลเพ่ิมเติม              ประธานกรรมการได้ชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติมดังนี้ 
 1.  การจัดสรรให้สมาชิกในปีนี้ เท่ากับ 40.91 ล้านบาท  คิดเป็น 98.04%  เมื่อเทียบกับปีก่อน เท่ากับ 
38.20 ล้านบาท คิดเป็น 97.95%  เพิ่มขึ้น 0.09%  กลับมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน) เท่ากับ 70.43%                     
เมื่อเทียบกับปกี่อน เท่ากับ 69.93%  เพิ่มขึ้น 0.50%   
 2.  โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ านวนเงินจัดสรร เป็นเงิน 790,000 บาท  แต่สัดส่วนการจดัสรรลดลง
จากปีก่อน 0.08% (ปี 2563 จัดสรร 1.89%  ปี 2562 จัดสรร 1.97%) 
                               3.  ตามแผนงานประจ าปี 2564 ก าหนดจัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า 15.00%  จึงเสนอจัดสรรเป็น             
ทุนส ารอง 15.05% ของก าไรสุทธิ  และทุนสะสมตามแผนงานประจ าปี 2564 ก าหนด 12.50%  เสนอจัดสรร 12.56%   
 4.  เสนอจัดสรรเป็นเงินปันผล 5.11%  และเงินเฉลี่ยคืน 12.09%   
 
การพิจารณา               ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไมม่ีข้อซักถามจากสมาชิกเพิ่มเตมิ  ประธานกรรมการจึงเสนอขอมติอนุมัติ           
การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีบญัชี 2563 ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ    
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีบัญชี 2563  ตามที่เสนอ  ด้วยคะแนนเสียง                     
 เป็นเอกฉันท์  
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ปีบัญชี  2563 ปีบัญชี  2562 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
9. 

10. 
11. 
12. 

กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก (*) 
เงินปันผล (5.11%ต่อปี) 
เงินเฉลี่ยคืน (12.09%) 
เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 

0.00  
23,318,397.00   
6,074,439.00  

790,000.00 

0.00 
55.87 
14.56 
1.89 

0.00 
21,279,067.00   
5,995,597.00  

770,000.00 

0.00 
54.56 
15.37 
1.97 

รวม 41,733,929.64  100.00 39,000,032.66  100.00 
(*) กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อชว่ยเหลอืสมาชิก ไม่จัดสรรเพิ่ม เนื่องจากยอดคงเหลือสิ้นปีจ านวน 500,000 บาท เป็นยอดเงินที่เพียงพอส าหรับให้สมาชิกหมนุเวียน 
    กู้ยืมตามวัตถปุระสงค์ 
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 4.3  ขออนุมัติแผนงานประจ าปีบญัชี 2564  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปบีัญชี 2564 
สรุปเร่ือง คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันท่ี  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  และ
คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564  เมื่อวันท่ี  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 (อาคารส านักงานสหกรณ์)  
พิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี ้

1. แผนงานประจ าปีบัญชี 2562–2564  แผนงานด าเนินการปี 2564 และผลด าเนินงานปี 2562-2563 
2. เป้าหมายด าเนินงานประจ าปีบญัชี 2564 
3. เปรียบเทยีบประมาณการรายได้ รายจ่ายและผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2563                            

และประมาณการปบีัญชี 2564 
4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีบญัชี 2564  

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 
  

เป้าหมายด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2564 

1. จ านวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ(เข้าใหม่)  115 ราย 
2. ทุนเรือนหุ้น  51.00 ล้านบาท 
3. เงินรับฝาก (จากสมาชิก)  750.00 ล้านบาท 
4. ให้บริการเงินกู้ยืม  270.00 ล้านบาท 
   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.00  ล้านบาท 
   เงินกู้สามัญ 120.00  ล้านบาท 
   เงินกู้พิเศษ 145.00  ล้านบาท 
5. ประมาณการรายได้มากกว่ารายจ่าย  43.50 ล้านบาท 

     
     

 
เปรียบเทียบประมาณการรายได้  รายจ่ายและผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2563  และประมาณการปีบัญชี 2564 

รายการ 
ปีบัญชี 2563 (บาท) ประมาณการ     

ปีบัญชี 2564 
(บาท) 

  
หมายเหตุ 

  
ประมาณการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

รายได้        
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 51,700,000.00 51,596,070.12 51,700,000.00 - รายได้ท่ีเกิดจากการให้กู้เงิน 
        
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 780,000.00 1,115,683.25 2,630,000.00  - รายได้ท่ีเกิดจากการฝากเงินธนาคาร 
      สหกรณ์อื่น  และสถาบันการเงินอื่น 
        
ผลตอบแทนจากการลงทุน 929,000.00 1,169,661.29 2,000,000.00  - รายได้ท่ีเกิดจากการลงทุน เช่น  

      
ดอกเบี้ย  เงินปันผล หรือประโยชน์  
อื่นใดท่ีได้รับ 

รายได้อื่นๆ 401,000.00 438,089.96 450,000.00  - รายได้อื่น ๆ ท่ีมิใช่ดอกเบี้ย   

      
เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  รายได้-
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  รายได้อื่น ๆ 

รวมรายได้ 53,810,000.00 54,319,504.62 56,780,000.00  
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รายการ 
ปีบัญชี 2563 (บาท) ประมาณการ     

ปีบัญชี 2564 
(บาท) 

  
หมายเหตุ 

  
ประมาณการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่าย        
ดอกเบี้ยจ่าย 8,930,000.00 8,195,501.74 8,000,000.00 - ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก  และ 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ 
     
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ 4,390,000.00 3,910,194.82 4,750,000.00 - รายจ่ายตามงบประมาณ 

ประจ าปี 2564 ยกเว้น หมวดสินทรัพย์ 

       
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 490,000.00 479,878.42 530,000.00  - ค่าใช้จ่ายทางบัญชี  อาทิ                        

      
ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี  ค่าเสื่อมราคา                    
สิทธิประโยชน์ตัดจ่าย   

รวมค่าใช้จ่าย 13,810,000.00 12,585,574.98 13,280,000.00   

ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 40,000,000.00 41,733,929.64 43,500,000.00   

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปบีญัชี 2564  

 

รายการ 
ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564 

 เหตุผลและความจ าเป็น  งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท)  

 งบประมาณ
(บาท) 

1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่        
 

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

     1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 2,267,500.00   2,267,160.00   2,432,500.00  

         
     1.2 เงินตอบแทนประจ าต าแหน่ง  36,000.00   36,000.00   36,000.00  - ต าแหน่งผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ  
          
     1.3 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที ่  35,000.00   30,766.35   35,000.00  - ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ท างานนอก

เวลาท าการ  และท างานในวันหยุดราชการ 
          
     1.4 เงินประกันสังคม  46,500.00   41,723.00   46,500.00  - สมทบเงินกองทุนประกันสังคม และ 

เงินสมทบกองทุนเงนิทดแทน  
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563(23  ธ.ค.  63) 

 
 

รายการ 
ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564 

 เหตุผลและความจ าเป็น  งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท)  

 งบประมาณ
(บาท) 

     1.5 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่  60,000.00   35,452.00   60,000.00  - ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตามระเบียบและ
ประกาศที่ก าหนด  (ประมาณการไว้ไม่เกิน 
10% ของเงินเดือนทั้งหมด) 

          
     1.6 ค่าเบี้ยประกันภัยเจ้าหน้าที่  2,000.00   1,926.92   2,000.00  - ค่าเบี้ยประกันภัยเจ้าหน้าที่ 

       
     1.7 ค่าเบี้ยเลี้ยง - พาหนะ - ที่พัก 
          (เจ้าหน้าที่) 

 5,000.00   444.00   5,000.00  - เป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ              
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของเจ้าหน้าที่ ส าหรับการประชุม 
อบรม สัมมนา เพ่ือประสานงานและ
ด าเนินการอื่น ๆ ของสหกรณ์ 

  2,452,000.00   2,413,472.27   2,617,000.00    
2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร 
    สถานที่และอุปกรณ์     
     2.1 ค่าซ่อมแซม-ค่าบ ารุงรักษา 
          สินทรัพย์ 

 15,000.00   7,164.00   15,000.00  - เป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสินทรัพย์  
ส านักงาน  อุปกรณ์ส านักงาน และครุภัณฑ์
อื่น ๆ รวมทั้ง การปรับปรุงระบบไฟฟ้า/
เน็ตเวิร์คในส านักงาน 

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

ประจ าปี 2564 (สหกรณ์ใช้โปรแกรม  
สอ.ม.อ. และก าหนดค่าดูแลฯ เป็นอัตรา  
2 บ./ปี/คน(สมาชิก) ต่ าสดุไม่น้อยกว่า 
24,000 บ.) 

        
  

     2.3 ค่าเช่าพ้ืนที่ Server               
          (ส าหรับเว็บไซต์) 

 10,100.00   10,003.44   10,000.00  - ค่าเช่าพ้ืนที่ server ส าหรับเว็บไซต์  
ประจ าปี 2564 

          
     2.4 ค่าพัฒนาระบบงานสหกรณ์  10,000.00   10,000.00   30,000.00  - ค่าพัฒนาโปรแกรมฯ (ตามข้อตกลงที่ซื้อ

โปรแกรมจาก สอ.ม.อ.) ระบบป้องกันไวรัส 
ระบบงานอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย ๆ                  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฯ  
(ปีก่อนพัฒนาระบบทะเบียนสมาชิกและ
ทะเบียนหุ้นตามรูปแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด) 

         
     2.5 ค่าประกันทรัพย์สิน  1,000.00   740.00   1,000.00  - ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสหกรณ์  
          
     2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ  15,000.00   11,510.80   15,000.00  - ค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าท าความ  
        สะอาด ค่าขนย้าย และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ 

   75,100.00   63,418.24   95,000.00    
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563(23  ธ.ค.  63) 

 
 

รายการ 
ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564 

 เหตุผลและความจ าเป็น  งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท)  

 งบประมาณ
(บาท) 

3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก         
     3.1 ค่าเบี้ยประกันภัยสมาชิก  65,000.00   55,977.05   70,000.00  - ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุให้สมาชิก  

(เบิกงบประมาณจาก 2 ส่วน  คือ
งบประมาณรายจ่าย และจากกองทุน
ช่วยเหลือสมาชิก)             

          
     3.2 ค่าวัสดุของที่ระลึก  30,000.00   25,089.83   45,000.00  - ค่าของที่ระลึกส าหรับจัดกิจกรรมส่งเสริม          

การออม  และโครงการอื่น ๆ   
          
     3.3 ค่าสมนาคุณ  400,000.00   329,817.25   422,000.00  - สวัสดิการวันเกิด*  

*ปี 2563 (ต.ค.-ธ.ค.) สวัสดิการวันเกิด 524 
บ./คน/ปี เบิกงบประมาณ 2 ส่วน คือ 
งบประมาณรายจ่าย 374 บ./คน/ปี และจาก
ทุนสาธารณประโยชน์ 150 บ./คน/ปี 
*ปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) สวัสดิการวันเกิด 525 
บ./คน/ปี เบิกงบประมาณ 2 ส่วน คือ 
งบประมาณรายจ่าย  375 บ./คน/ปี และ
จากทุนสาธารณประโยชน์ 150 บ./คน/ป ี
*พิเศษ! ปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) ฉลองสหกรณ์
ครบรอบ 25 ปี ให้สมนาคุณเพ่ิมอีก 25 บ./
คน/ปี เบิกงบประมาณรายจ่าย  
- โครงการชุมชนคนออมเงิน และโครงการ 
"วันออมแห่งชาติ" และโครงการอื่น ๆ 

   495,000.00   410,884.13   537,000.00    
4. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ                
    การด าเนินงานอื่น         
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการ         
     4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  108,000.00   102,722.55   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) เหรัญญกิ (1,600 บ./เดือน)  
4) ผู้ช่วยเหรัญญกิ (300 บ./เดอืน)   
5) เลขานกุารคณะกรรมการด าเนินการ             
    (1,500 บ./เดือน) 
6) ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการด าเนินการ 
    (300 บ./เดือน) 
7) เลขานกุารคณะกรรมการอ านวยการ/เงนิกู้/ 
   ศึกษาฯ (จ านวน 3 คน คนละ 300 บ./เดือน)    
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563(23  ธ.ค.  63) 

 
 

     

รายการ 
ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564 

 เหตุผลและความจ าเป็น  งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท)  

 งบประมาณ
(บาท) 

     4.2 ค่าเบี้ยประชุม  165,000.00   145,000.00   180,000.00  - จ่ายค่าเบี้ยประชุมส าหรับ 
คณะกรรมการด าเนินการ  
คณะกรรมการตามที่ พรบ./กฎกระทรวง
ก าหนดคณะกรรมการอื่น คณะท างานต่าง ๆ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

          
     4.3 ค่าเบี้ยประกันภัยกรรมการ  10,000.00   8,834.30   10,000.00  - ค่าเบี้ยประกันภัยกรรมการ  
          
   283,000.00   256,556.85   298,000.00    

(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  80,000.00   55,000.00   80,000.00  - ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปี 

บัญชี 2564  
          
     4.6 ค่าตอบแทนอื่น ๆ  10,000.00  -  10,000.00  - ค่าตอบแทนบุคลากรช่วยงานสหกรณ์ 

ค่าตอบแทน ดูแลระบบคอมฯ ค่าตอบแทน
อื่น ๆ ตามความจ าเป็น 

          
     4.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  495,000.00   470,570.60   555,000.00  - ค่าสมนาคุณ(ให้สมาชิกที่เข้าประชุม)  500  

บ./คน  (ประมาณ 485,000 บ. ประมาณ 
85%  ของสมาชิก)  รายงานกิจการ 
(ประมาณ 15,000 บ.) ของรางวัล ( 30,000 
บ.) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ประมาณ 25,000 บ.) 

          
     4.8 ค่าสาธารณูปโภค  40,000.00   38,883.09   45,000.00  - ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า   

ค่าโทรศัพท์  และอื่น ๆ  
          
     4.9 ค่าวัสดุส านักงาน  80,000.00   71,150.30   80,000.00  - ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์,          

ของใช้ในส านักงาน อุปกรณ์/ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และวัสดุอื่น ๆ 

          
     4.10 ค่าแบบพิมพ์  30,000.00   25,386.08   30,000.00  - แบบพิมพ์และแบบเอกสารต่าง ๆ   

ที่ใช้ในส านักงาน  
          
     4.11 ค่าธรรมเนียม  30,000.00   22,306.20   35,000.00  - ค่าไปรษณียากร ค่าอากรแสตมป์ เช็ค 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเพ่ือ
การลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563(23  ธ.ค.  63) 

 
 

รายการ 
ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564 

 เหตุผลและความจ าเป็น  งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท)  

 งบประมาณ
(บาท) 

     4.12 ค่าถ่ายเอกสาร  35,000.00   18,227.06   25,000.00  - ค่าถ่ายเอกสารภายในส านักงาน และ
ภายนอกส านักงาน  

          
     4.13 ค่ารับรอง  20,000.00   9,939.00   20,000.00  - ส าหรับรับรองการประชุมกรรมการ  

รับรองสมาชิก  ผู้มาตรวจสอบสหกรณ์   
ผู้มาเยี่ยมเยียนสหกรณ์  หรือรับรองอื่น ๆ 

          
     4.14 ค่าบ ารุงชมรมต่าง ๆ  1,500.00   1,348.00   1,500.00  - ค่าบ ารุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ 

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

          
     4.15 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก  10,000.00   5,686.00   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 

       
     4.16 ค่าใช้จ่ายติดตามหนี ้  10,000.00   1,052.00   10,000.00  - ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ 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 ค่าออกแบบอาคารส านักงาน - - 20,000.00 - ค่าออกแบบภาพมุมมอง 3 มิติ 

(Perspective) 
     
     4.19 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ - - 35,000.00 - วารสาร วารสารดิจิทัล สื่อออนไลน์ คู่มือ 

วิดีโอ/คลิป ส.ค.ส. งานโฆษณา และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 

     
     4.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  20,000.00   8,608.00   15,000.00  - ค่าหนังสือต่าง ๆ ของที่ระลึก ค่าขนส่ง       

ค่าท าบุญ ค่าสมัครสมาชิกต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่น ๆ              
ที่ไม่อาจจัดเข้าประเภทใดประเภทหนึ่ง 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563(23  ธ.ค.  63) 

 
 

รายการ 
ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564 

 เหตุผลและความจ าเป็น  งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท)  

 งบประมาณ
(บาท) 

     4.21 ส ารองค่าใช้จ่าย  77,400.00  -  76,500.00  - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ สมทบประเภทรายจ่ายที่ตั้งไว้ 
ไม่เพียงพอ เพ่ือความคล่องตัว และเหมาะสม
กับภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลง  
(โดยตั้งไว้ไม่เกิน 10% ของหมวดค่าใชจ้่าย
ทั้งหมด) 

       
  1,014,900.00   764,156.33   1,124,000.00    

  1,297,900.00   1,020,713.18   1,422,000.00    
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   1,707.00   5,000.00  - สหกรณ์จะเบิกงบประมาณจาก 2 ส่วน              

คือ งบประมาณรายจ่าย และจาก 
ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม  

       
     5.3  โครงการวิจัย  10,000.00  -  19,000.00  - จัดท า หรือส่งเสริมสนับสนุนการท าวจิัย

เกี่ยวกับสหกรณ์  
       
     5.4  เงินสนับสนุนทุนสะสม  50,000.00  -  50,000.00  - โอนเข้าทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ าประกัน

เงินกู้สามัญ 
(ปีก่อนไม่ได้ใช้จริง เนื่องจากนายทะเบียน-
สหกรณ์มีข้อแนะน าเกี่ยวกับระเบียบฯ และ
อยู่ระหว่างหารือแนวปฏิบัติ จึงยังไม่ได้ใช้
งบประมาณ) 

   70,000.00   1,707.00   79,000.00    
รวมงบประมาณรายจ่าย 4,390,000.00   3,910,194.82   4,750,000.00    

6. หมวดสินทรัพย์         
    6.1  ระบบ ATM - -  110,000.00  - ระบบ ATM 
          
    6.2  เคร่ืองใช้/อุปกรณ์ส านักงาน  160,000.00   19,300.00   170,000.00  - รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  
          
    6.3  อาคารส านักงาน - - 10,000,000.00  - งบผูกพันปี 2564-2566  

สหกรณ์จะเบิกจากงบประมาณ 2 ส่วน  
คือทุนเพ่ือจัดให้มีส านักงานฯ 2 ลบ.  
ส่วนที่เหลือ เบิกจากงบประมาณรายจ่าย  
(งบดงักล่าวไม่รวมครุภัณฑ์และระบบ
เครือข่ายในส านักงาน) 

รวมงบทรัพย์สิน  160,000.00   19,300.00  10,280,000.00    
          

รวมทั้งส้ิน 4,550,000.00   3,929,494.82  15,030,000.00    
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หมายเหตุ  :   
    1. งบประมาณรายจ่ายข้างต้นไม่ได้รวมต้นทุนการด าเนินงาน เช่น ดอกเบี้ยจา่ยเงินกู้ยืม, ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก   
       และค่าใช้จา่ยทางบัญชี เช่น ค่าบ าเหน็จเจ้าหนา้ที่  ค่าเส่ือมราคา สิทธิประโยชน์ตัดจา่ย และค่าใช้จา่ยทางบัญชอีืน่ ๆ  เป็นต้น 
   2.  ค่าใช้จ่ายทุกหมวด สามารถน ามาถัวเฉลี่ยกันได้ เว้นแต่ หมวดที่ 6 
   3.  หมวดที ่6 รายการที ่6.2  เครื่องใช้/อุปกรณ์ส านักงาน สามารถน ามาถวัเฉลี่ยกันได้ 
   4.  อุปกรณ์ฯ ที่มีราคาไม่เกิน 5,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ   
   5.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟตแ์วร์ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท/หนว่ย เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 
   6.  อาคารส านกังาน งบประมาณ 10 ลบ. จะกระทบค่าใช้จา่ยรายปี "สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารส านกังาน"                         
       ประมาณปีละ 250,000 บาท (40 ปี) และจะเร่ิมตัดค่าใช้จ่ายในปีทีอ่าคารส านักงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย 

เอกสารแนบ 1      

ประมาณการเครื่องใช้/อุปกรณ์ส านักงาน  (ถัวเฉลี่ยกันได้) ปี 2564 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม หมายเหตุ 
1 คอมพิวเตอร์   (Server) 1 70,000.00 70,000.00 ตั้งส ารองแทนเครื่องเดิม 
2 คอมพิวเตอร์ 1 25,000.00 25,000.00 ตั้งส ารองแทนเครื่องเดิม 
3 เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก 1 40,000.00 40,000.00 ตั้งส ารองแทนเครื่องเดิม 
4 เครื่องพิมพ์ (แบบเข็ม) 1 35,000.00 35,000.00 ตั้งส ารองแทนเครื่องเดิม 
  รวม     170,000.00   

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม ประธานกรรมการเสนอแผนงานประจ าปีบญัชี 2562–2564  แผนงานด าเนินการปี 2564 และผลด าเนินงาน
ปี 2562-2563 เป้าหมายด าเนินงานประจ าปีบญัชี 2564 เปรียบเทียบประมาณการรายได้ รายจ่ายและผลการด าเนินงานประจ าปี
บัญชี 2563 และประมาณการปีบญัชี 2564 และรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุม และช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเตมิ
ดังนี ้
                              1.  ประจ าปีบัญชี 2564  สหกรณ์ครบรอบวันเกิด 25 ปี มีโครงการออมเงิน  สมาชิกทีเ่ข้าร่วมโครงการ                
จะไดร้ับเสื้อยืด preorder  คนละ 1 ตัว    

 2.  งบประมาณรายจ่าย หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก “ค่าสมนาคุณ”  ซึ่งเกี่ยวกับสวสัดิการวันเกดิ 
ประจ าปี 2564 สหกรณ์เสนอเป็นเงิน 525 บาท/คน/ปี  โดยเบิกงบประมาณรายจ่าย 375 บาท/คน/ปี  และเบิกทุนสาธารณประโยชน ์
150 บาท/คน/ปี โดยพิเศษปี 2564 ฉลองสหกรณค์รบรอบ 25 ปี  จะสมนาคุณใหส้มาชิกเพิ่มอีก 25 บาท/คน/ปี  เบิกจาก
งบประมาณรายจ่าย  
 3.  งบประมาณรายจ่าย หมวดสินทรัพย์  “ระบบ ATM”  ซึ่งสหกรณ์จะได้ท าการศึกษารายละเอียด              
ความเหมาะสมเพื่อด าเนินการต่อไป โดยระบบ ATM ที่จะท าการศึกษามีรูปแบบการให้บริการดังนี ้
  (1)  บริการสมาชิกในการท าธุรกรรม   
  (1.1)  ด้านการจ่ายเงิน  ได้แก่ 1) สอบถามวงเงินกู้ฉุกเฉินของสมาชกิสหกรณ์  2) สอบถามยอด                  
เงินฝากของสมาชิกสหกรณ์  3)รับเงินกู้ฉุกเฉินจากสหกรณ์  4) เบิกเงินฝากจากสหกรณ์   
  (1.2)  ด้านการรับเงิน ได้แก่  1) ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณผ์่านเครื่อง ATM 
ธนาคารกรุงไทย 2) ช าระคืนเงินกู้สหกรณ์ ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย    
  (2)  มีอัตราค่าธรรมเนียมบริการรบัเงินกู้ และรับเงินฝาก  (โอนเงินจากบัญชีสหกรณ์เข้าบญัชีสมาชิก              
ที่เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย  
  (2.1)  ในเขตส านักหักบัญชี  10  บาท/รายการ 
  (2.2)  นอกเขตส านักหักบัญชี  20  บาท/รายการ 
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 4.  งบประมาณรายจ่าย หมวดสินทรัพย์  “อาคารส านักงาน” งบประมาณ 10.0 ล้านบาท ซึ่งจะได้พิจารณา
และช้ีแจงเพิ่มเติมเป็นล าดับไป โดยเบี้องต้น เสนอที่ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายในส่วนทีไ่ม่เกีย่วข้องกับอาคารส านักงานก่อน 
  
การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาดังนี ้
 1.  นายนิรันดร์ จินดานาค เลขทะเบียนสมาชิกที่ 1108 เสนอแนวคิดจากที่ได้ใช้ความรู้ด้านสหกรณ์              
ไปคุยกับสหกรณ์ต่าง ๆ เห็นว่าสมาชิกมีหนีเ้งินกู้หลังเกษียณ  ตามพนัธกิจที่ 1  แผนงานท่ี 2  ก าหนดการบริหารจัดการหนี้                  
จึงมีความต้องการใหส้หกรณ์จัดท าโครงการ  plan to retirement  โดยมีการจัดการ 2 อย่าง ได้แก่ 1) จัดการหนี้ให้หมดภายในอายุ 
60 ปี และ  2) มีเงินเก็บตอนเกษียณอาย ุ
 2.  ประธานกรรมการแจ้งว่า การผ่อนช าระหนี้หมดภายในอายุ 60 ปี เป็นนโยบายของสหกรณ์อยู่แลว้              
ส่วนสมาชิกท่ีเคยผ่อนช าระหนี้เกนิอายุ 60 ปี  สหกรณ์ก็มีโครงการเงินกู้สามัญ – เกษียณปลอดหนี้(โครงการ 2/2560) แต่ทั้งนี้                 
ก็จะน าแนวคิดของสมาชิกไปพิจารณาเพื่อด าเนินการ 
 3.  นางเขมรุจิ ชูภิรมย์ เลขทะเบยีนสมาชิกท่ี 1289  สังกัดอุทยานพฤกษศาสตร์  เสนอแนวคิดเกีย่วกบั
ระบบ ATM  ต้องการให้สหกรณ์มกีารพัฒนาจัดท า application ฝากถอนเงินได้  เนื่องจากเห็นว่ามีหลายสหกรณ์ที่จัดท า 
application และใช้งานได้จริง 
 4.  ประธานกรรมการแจ้งว่า เมื่อสหกรณ์มรีะบบ ATM  ก็สามารถพัฒนาต่อยอดจัดท าเป็น application ได้  

 5.  ประธานกรรมการ เสนอการพจิารณาเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายอาคารส านักงาน  ต่อเนื่องจากท่ีได้ 
พิจารณาในวาระที่ 4.1 โดยมอบ อาจารยส์ุผาณิต วิเศษสาธร  ต าแหน่ง กรรมการ ช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับอาคารส านักงาน ดังนี ้ 

  (1)  แบบแปลนของอาคารส านักงานสหกรณ์ ได้พิจารณาตามขั้นตอน  ค านึงถึง user analysis                 
พื้นที่ใช้สอยส าหรับการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์  ความเหมาะสมและความจ าเป็นขั้นต่ าที่สดุตามที่ต้องการ  มีลักษณะคล้าย ๆ 
กับธนาคาร  รองรับการเจรญิเตบิโตไปอีกกว่า 10 ปี  ไม่ได้มองแค่วา่ปัจจุบันมีเจา้หน้าท่ีเพียงแค่ 5 คน  ตัวอาคารถ้าดูแลอย่างดีจะใช้
ไปได้เรื่อย ๆ และอาคารส านักงานแสดงถึงความมั่นคงของสินทรัพย์ด้วย    
  (2)  ถ้าในวันนีพ้ื้นทีอ่าคารสร้างใหแ้คบ  และถ้าอีก 5 ป ีมาขออนุมัตใิห้ต่อเติมเพิ่มในภายหลัง  
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างก็จะไม่ใช่จ านวนเงินน้ีอย่างแน่นอน  อาจจะเป็นตารางเมตรละประมาณ 25,000 – 30,000 บาท ก็เป็นได้  
(ปัจจุบันตีราคา ค่าก่อสรา้งตารางเมตรละประมาณ 20,000 บาท  รวมค่า interior แล้ว) 
  (3)  โซนที่ให้บริการสมาชิก  จะออกแบบให้มีความโล่ง ตามรูปแบบของ new normal  แยก partition  
เพื่อประหยดัพลังงาน  ส่วนด้านนอก มีส่วนท่ีให้น่ังรอ  สมาชิกไมต่้องมารอกันด้านใน เพราะเห็นว่าต่อไปในอนาคตต้องมีการรองรับ
การแพร่ระบาดของโรค จะมมีาตรการอย่าง new normal แน่นอน   
  (4)  ความปลอดภัยในการดูแลทรพัย์สิน  ซึ่งสหกรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์พื้นท่ีห้องเก็บเอกสารไว้ท่ีอื่น
ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และได้ย้ายห้องเก็บเอกสารมา 2 ครั้งแล้ว   
  (5)  ห้องมั่นคง  ในการก าหนดค่าก่อสร้างตารางเมตรละประมาณ 20,000 บาท เนื่องจากคิดวัสดุที่ดใีน
การก่อสร้าง ได้ค านึงถึงความมั่นคง ความปลอดภยัจากอัคคีภยัเป็นส าคัญ  ประตูและผนังต้องพิเศษ  เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองทรัพยากร
เฉพาะในโซนของห้องมั่นคง  เห็นว่าในโซนของการให้บริการ จะให้เป็นพ้ืนท่ีที่สร้างพิเศษเพิ่มข้ึน ผนังก็อาจจะเป็น 2-3 ช้ัน การสร้าง
ด้วยผนังเบาชั้นเดียว จะไม่กันไฟ หรือกันไฟได้ไม่เกิน 2 ชม. เพื่อให้สามารถระงับเหตุได้ ถ้าคิดอย่างละเอียดตาม BOQ ค่าก่อสร้างจะ
เพิ่มสูงขึ้นในโซนด้านหน้าเป็นหลัก   
  (6)  จากด้านหน้า เมื่อขึ้นบันไดไปจะเป็นระเบียง  โดยบางโซนจะตคี่าใช้จ่ายประมาณ 6,000 – 10,000 
บาท  แต่บางโซนเช่น ห้องมั่นคง อาจจะเป็นตารางเมตรละ 30,000 บาท ซึ่งงบประมาณ 10 ล้านบาท เป็นการถัวเฉลี่ย 
  (7)  ทางขึ้นมีทางลาด ไว้ส าหรับการขนของ  หรือบริการสมาชิกที่ไม่สามารถเดินได้ และต้องนั่งรถเขน็                
  (8)  ด้านในมีห้องส่วนตัว  เพื่อรองรับสมาชิกที่ต้องการปรึกษาสหกรณ์เป็นการส่วนตัว   
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 6.  ประธานกรรมการ มอบใหผู้้จดัการ ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิ สรุปว่า  เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน สหกรณ์เคยขอ
งบประมาณก่อสร้างอาคารส านักงานต่อที่ประชุมใหญ่ จ านวนเงิน 3 ล้านบาท  รูปแบบอาคาร มีลักษณะคล้ายกับส่วนอาคารสถานท่ี     
จนถึงปัจจุบันคณะกรรมการด าเนนิการได้น าเสนองบประมาณรายจา่ยอาคารส านักงาน ไม่ใช่ให้ความส าคัญเฉพาะตัวอาคาร  แต่ให้
ความส าคญัต่อระบบความมั่นคง ปลอดภัย  ซึ่งพื้นที่ของการจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ server โปรแกรมระบบงานของสหกรณ์ต้องให้
สามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  ข้อมูลของสมาชิกทุกท่าน ถือเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์  เอกสาร
ส าคัญ สหกรณ์ก็ต้องขอความอนุเคราะหม์หาวิทยาลัยฯ ในการเก็บเอกสาร  หากเมื่อไหร่ทีม่หาวิทยาลยัฯ ต้องการใช้พื้นที่ดังกล่าว  
สหกรณ์ก็ต้องด าเนินการหาที่จดัเก็บเอกสารใหม่อีก   
 7.  อาจารย์สผุาณติ วิเศษสาธร  ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า งบประมาณจ านวน 10 ล้านบาท  รวมค่าก่อสร้าง                 
(ถ้าจัดท า BOQ  จะสามารถแจงรายละเอียดมากข้ึน) งานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล  ระบบปรับอากาศ  งาน built in  (ซึ่งจะ                
ใช้งบให้น้อยที่สุด  และจ าเป็นทีส่ดุ)  ออกแบบโดยให้คุ้มค่าทีสุ่ด 
 8.  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 (ผศ.ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์)  ช้ีแจงข้อซักถามของสมาชิกถึงผลกระทบ
ต่อเงินปันผลประจ าปี กรณีของการหักค่าเสื่อมราคาปีละ 250,000 บาท กระทบต่อผลก าไรไม่เกิน 0.60%  (250,000 x 100 / 
43,500,000)  ก็จะเหลือก าไร  99.40%  ถ้าน า 99.40 x 5.11/100  = 5.08  เห็นว่าอัตราเงินปันผลลดลงนดิเดียว (จาก 5.11%  
เป็น 5.08% ลดลง 0.03%)  หรืออาจจะลดลงกว่านีอ้ีกนิดหน่อย  ขึน้อยู่กับภาวะดอกเบีย้ด้วย  ถ้าหากสมาชิกมีหุ้น 100,000 บาท  
เงินปันผลจะหายไป 30 บาท  ซึ่งสมาชิกสามารถคดิเงินปันผลที่หายไปได้ตามสดัส่วนหุ้นของตนเองทีม่ีอยู่  เห็นว่าถ้าสร้างอาคารช้า  
ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น  และส านักงานสหกรณ์ถ้าไมส่ร้าง ณ ตอนนี้ ต่อไปอีกประมาณ 5 – 10 ปี ก็ต้องสร้าง เมื่อถึงเวลานั้น ต้นทุนการ
ก่อสร้างจะเพิม่ขึ้นเท่าไหร่  ท าเลทีต่ั้งจะไดต้รงไหน  และมหาวิทยาลัยฯ จะมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเตมิหรอืไม่ (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ               
ให้ใช้สถานท่ีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)   
 9.  ผศ.ดร.อนุชิต  ชินาจริยวงศ์  เลขทะเบียนสมาชิกที่  482  สังกัดสมาชิกออกจากหน่วยงาน เห็นด้วย               
ที่จะให้สร้างอาคารส านักงาน  แตม่ีข้อคิดเห็นว่า ตามที่สหกรณ์แจ้งว่าต่อไปจะมีเจ้าหน้าท่ีสหกรณเ์พิ่มขึ้น  แต่เห็นว่าในยุคต่อไป             
จะมีเจ้าหน้าท่ีลดลง  เนื่องจากจะเป็นยุคของเทคโนโลยี การใช้ internet banking มีความสะดวก สบายมาก  ฝากสหกรณ์ไปทบทวน
เกี่ยวกบัจ านวนของเจ้าหน้าท่ีที่จะเพิ่มขึ้น แต่ใช้เทคโนโลยีแทน  โดยให้งบประมาณอาคารส านักงานลดลง  แต่เอาเงินไปพัฒนา
เทคโนโลยีแทน 
 10.  นางเขมรุจิ ชูภิรมย์ เลขทะเบยีนสมาชิกที่  1289  เสนอความเห็นว่า ถึงแม้สหกรณ์จะพัฒนาเทคโนโลยี
ให้มีความก้าวหน้าเพยีงใด  และถงึแม้ว่าจ านวนเจ้าหน้าท่ีจะลดลง  แต่ก็ต้องก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ด้วย เพื่อความมั่นคง 
และต่อไปสหกรณ์อาจจะเป็นสถานท่ีให้สมาชิกได้ปรึกษาหารือ  การออกแบบอาคารส านักงานในงบประมาณ 10 ล้านบาท ถือว่า          
ไม่มาก  เพราะถ้าจะสร้างในอนาคตจะต้องใช้งบประมาณที่สูงกว่านี ้
 10.  ประธานกรรมการเสนอว่า เนื่องจากวาระที่ 4.3 เป็นวาระพิจารณางบประมาณรายจ่าย  ซึ่งจะมี
งบประมาณรายจ่ายของอาคารส านักงานด้วย  ดังนั้น จะขอแบ่งเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 2 ส่วน  คือ ส่วนท่ี 1 พิจารณา
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม  และสว่นท่ี 2 พิจารณางบประมาณอาคารส านักงาน ดังนี ้
  (1)  เสนอขอมติอนุมัติในส่วนของงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไมร่วมงบประมาณอาคารส านักงาน) 
ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ            
  (2)  เห็นว่าการออกแบบแปลนอาคารส านักงานยังไม่เสร็จสิ้น  แต่จะน าทุกข้อคิดเห็นของสมาชิกไป
ปรับปรุง  อาจจะออกแบบอาคาร โดยลดจ านวนเจา้หน้าท่ีลง  การพัฒนา application   และในล าดับถัดไปน าเสนอขอมติอนุมัติให้
สร้างอาคารส านักงานภายใต้งบประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณเพดานสูงสดุในการก่อสร้าง  ด้วยวิธีการโหวตคะแนนเสยีง
โดยการยกมือ ได้แก่  1)อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารส านักงาน  และ  2)ไม่อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารส านักงาน 
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  (3)  ผศ.ดร.อนุชิต ชินาจริยวงศ์  เลขทะเบียนสมาชิกที่ 482  มีข้อคิดเห็นว่า สหกรณ์น าเสนอใหโ้หวต
คะแนนเสยีง  ขอมติให้สร้างอาคารส านักงานภายใต้ งบประมาณ 10 ล้านบาท โดย 1)อนุมัติให้ก่อสรา้ง  และ 2)ไม่อนุมัติให้ก่อสร้าง  
เกรงว่าอาจจะเป็นประเด็นได้  ดังนั้น ควรให้โหวตล าดับแรกว่าเห็นชอบให้สร้างหรือไม่  ถ้าเห็นชอบ  ล าดับถัดไปก็ให้โหวตว่าเห็นด้วย
กับงบประมาณที่จะใช้หรือไม่   
  (4)  ประธานกรรมการแจ้งว่า สหกรณ์รบัฟังความคิดเห็นของสมาชกิทุกคน  แต่ที่น าเสนองบประมาณ
อาคารส านักงาน  ภายใต้กรอบงบประมาณ 10 ล้านบาท  สหกรณ์กต็้องปรับลดขนาดลง  และที่น าเสนอก็ไม่ได้มีรายละเอียดของ 
BOQ (ถ้ามีจะได้เป็นงบประมาณที่แท้จริง)  มติที่ประชุมจะมีผลผูกพัน ถ้าที่ประชุมไมเ่ห็นชอบ การกอ่สร้างอาคารกย็ุติ  และถ้าหาก
คณะกรรมการด าเนินการจะน าเสนอการสร้างอีก ก็ต้องขออนุมัติพืน้ท่ีต่อมหาวิทยาลยัฯ ใหม่  และถ้าหากอนุมัติให้ก่อสร้าง
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 25  จะน าข้อคิดเห็นของสมาชิกไปพิจารณาแบบการก่อสร้าง  และงบประมาณใหล้ดลงอย่างแน่นอน  
ดังนั้น ขอน าเสนอขอมติอนุมัติใหส้ร้างอาคารส านักงานภายใต้งบประมาณ 10  ล้านบาท  โดยการยกมือ  และมสีมาชิกใช้สิทธิดังนี ้
  (4.1)  อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารส านักงาน  จ านวน  404  คน 
  (4.2)  ไม่อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารส านักงาน  จ านวน  298  คน 
   
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมมีติดังนี้ 
  1.  อนุมัติ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดังนี้  

(1) แผนงานประจ าปีบัญชี 2562–2564 แผนงานด าเนินการปี 2564 และผลด าเนินงาน 
ปี 2562-2563 

(2) เป้าหมายด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2564 
(3) เปรียบเทียบประมาณการรายได้ รายจ่ายและผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2563                            

และประมาณการปีบัญชี 2564 
(4) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีบัญชี 2564 (ยกเว้น หมวดสินทรัพย์ “อาคารส านักงาน”) 

 2.  อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ งบประมาณไม่เกิน 10,000,000 บาท (งบผูกพันปี 2564- 
      2566 สหกรณ์จะเบิกจากงบประมาณ 2 ส่วน คือทุนเพ่ือจัดให้มีส านักงานฯ 2 ลบ. ส่วนที่เหลือ  
  เบิกจากงบประมาณรายจ่าย และงบดังกล่าวไม่รวมครุภัณฑ์และระบบเครือข่ายในส านักงาน)  
  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

 
 4.4  ขอก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2564 
สรุปเร่ือง                   ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 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” 
   วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปีบัญชี 2563 นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ 
จ านวน 645.00  ล้านบาท (หกร้อยสี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) มีข้อมูลดังนี้  
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1. วงเงินกู้ยืมและยอดหนี้คงเหลือ ณ วันท่ี  30  กันยายน  2563  ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

ที่ เงินกู้ยืม 
วงเงินกู้/ 

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
หนี้  

ณ 30/9/63 
คงเหลือ 
วงเงินกู้ฯ 

หมายเหต ุ

1. วงเงินเบิกเกินบัญชี 10.00 0.00   10.00 ธ.กรุงไทย = 5 ลบ.  ธ.ออมสิน = 5 ลบ. 
2. วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน 100.00 0.00 100.00 ธ.กรุงไทย = 50 ลบ.  ธ.ออมสิน = 50 ลบ. 
 รวมเงินกู้ระยะสั้น 110.00 0.00 110.00  

3. สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด 

30.00 0.00 30.00 ท าสัญญากู้เงินลงวันที่ 23 ก.ย. 62 
 (ยังไม่ได้เบิกใช้เงินกู้) 

 รวมเงินกู้ระยะยาว 30.00 0.00 30.00  
4. เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 

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

(สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ ากัด) 
 รวมวงเงินกู้ยืมฯ 160.00 20.00 160.00  

 

2. ทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง ดังนี ้

ที่ รายการ 
จ านวนเงิน(บาท) 

ณ วันที่ 30/9/63 ณ วันที่ 30/11/63 
1. ทุนเรือนหุ้น 482,453,750.00 486,351,210.00 
2. ทุนส ารอง 43,005,319.41 43,005,319.41 
 รวม 525,459,069.41 529,356,529.41 
 1.5 เท่า(ทุนเรือนหุ้น+ทุนส ารอง) 788,188,604.12 794,034,794.12 

   
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 794.03  ล้านบาท  แต่ในปีบัญชี 2564 สหกรณ์มีเงินทุนเพยีงพอในการให้บริการสมาชิก 
แต่เพื่อให้การบรหิารงานมสีภาพคล่อง  รองรับการขยายการให้บริการ ส ารองการขาดสภาพคล่องในระยะสั้น ๆ ดังนั้น จึงขอเสนอ
ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2564 จ านวน  500.00 ล้านบาท   ซึ่งไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้น 
รวมกับทุนส ารอง  
 
การพิจารณา              ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมาชิกไมม่ีข้อซักถามใด ๆ และประธานกรรมการเสนอขอมติอนุมัติวงเงินกู้ยมื 
หรือการค้ าประกัน ประจ าปี 2564 จ านวน  500.00  ล้านบาท  ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ            
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมมีติอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ประจ าปี 2564 จ านวน  500.00  ล้านบาท             
  (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์  และให้แจ้งนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ   
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 4.5  คัดเลือกผู้สอบบัญชภีาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
สรุปเร่ือง คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  มีมติให้ 
เสนอรายชื่อผู้สอบบญัชี จ านวน 2 ราย (มีผู้เสนอราคาเป็นผู้สอบบญัชี 2 ราย) ต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ เพื่อเป็นผูส้อบบัญชี                 
ประจ าปี 2564  รายละเอียดดังนี้ 
 

รายละเอียด 
นายมีชัย  มิตรารมย์ 

ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
เลขทะเบียนกรมตรวจบัญชี  20443 

นางยินดี  เพชรหอม 
ต าแหน่ง บุคคลอื่น   

1. การเข้าปฏิบัติงาน 
สอบบัญชี 
    จ านวนครั้งท่ีเข้า
ตรวจสอบ 
 
 
    จ านวนผู้ช่วย 

 
 
- ตรวจสอบปีละ 3 ครั้ง  ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ 
และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและ 
ประชุมใหญ่ จ านวน 2 ครั้ง รวมเข้าปฏิบัติงาน 5 ครั้ง 
 
- ตรวจสอบด้วยตนเอง และมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  
ไม่น้อยกว่า 2 คน 

 
 
- ตรวจสอบปีละ 3 ครั้ง  ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ 
และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 1 ครั้ง และ
ประชุมใหญ่ 1 ครั้ง รวมเข้าปฏิบัติงาน 5 ครั้ง 
 
- ตรวจสอบด้วยตนเอง และมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  
ไม่น้อยกว่า 3 คน   

2. การจัดท ารายงาน 
ผลการตรวจสอบ 

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี  
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 
- จะให้ค าแนะน าในด้านการบริหารการเงินการบัญชี 
ตามท่ีเห็นสมควร  โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 
- ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการ-
ด าเนินการทุกครั้งตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี  
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 
- จะให้ค าแนะน าในด้านการบริหารการเงินการบัญชี 
ตามท่ีเห็นสมควร  โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 
- ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการ-
ด าเนินการทุกครั้งตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

3. ค่าธรรมเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
  
    จ านวนเงิน 

คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี ภารกิจท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
รวมท้ังเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยรวม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เว้นแต่ ค่าใช้จ่ายในการขอ
ค ายืนยันยอดและสอบทานหน้ี  
 

55,000  บาท 

คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี ภารกิจท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
รวมท้ังเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยรวม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เว้นแต่ ค่าใช้จ่ายในการขอ
ค ายืนยันยอดและสอบทานหน้ี  
 

60,000  บาท 
 
 

ทั้งนี้ สหกรณ์มสีินทรัพย์ทั้งสิ้น 933,808,773.05 บาท  และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคมุภายใน                  
อยู่ในระดับ “ดีมาก” (สินทรัพย์นอ้ยกว่า 1,000 ล้านบาท นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดผู้ช่วยผู้สอบบญัชี อย่างน้อย 2 คน) 
 
 

การพิจารณา               ที่ประชุมพิจารณา ดังนี ้
                                1.  ทั้ง 2 ราย  เสนอค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี  สรุปดังนี้  
                                     (1)  นายมีชัย  มิตรารมย์  จ านวน  55,000  บาท 

 (2)  นางยินดี  เพชรหอม  จ านวน  60,000  บาท  
 2.  ปัจจุบันสหกรณ์มสีินทรัพย์ทั้งสิ้น 933.81 ล้านบาท  และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ใน
ระดับ “ดมีาก”  
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 3.  ประธานกรรมการขอมตเิลือกผู้สอบบญัชีสหกรณ์  และเลือกผู้สอบบัญชีส ารอง  ประจ าปีบัญชี 2564  
พร้อมก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ  ดังนี ้
  (1)  เลือก นายมีชัย  มิตรารมย์   ต าแหน่งผู้ช านาญงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์  เลขทะเบียน                        
กรมตรวจบัญชี 20443  ค่าธรรมเนียม 55,000 บาท  เป็นผู้สอบบัญชี  
   (2)  เลือก นางยินดี  เพชรหอม  ต าแหน่ง บุคคลอื่น  ค่าธรรมเนียม  60,000 บาท  เป็น                
ผู้สอบบญัชีส ารองล าดับที่ 1 
 
 

มติท่ีประชุม สหกรณ์มีสินทรัพย์ท้ังสิ้น 933,808,773.05 บาท  และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน  
อยู่ในระดับ  “ดีมาก”  ที่ประชุมมีมติเลือก  นายมีชัย  มิตรารมย์  เลขทะเบียนกรมตรวจบัญชี 20443  
ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย- 
วลัยลักษณ์ จ ากัด  ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2564  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  
จ านวน 55,000 บาท  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์  และเลือกผู้สอบบัญชีส ารอง กรณีที่ผู้สอบบัญชี 
ล าดับแรกไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้  ได้แก่  นางยินดี  เพชรหอม ต าแหน่ง บุคคลอื่น 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ านวน 60,000 บาท เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง   

 
   4.6   การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25 (ปี 2564)  

สรุปเร่ือง                   ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 จะมีกรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี                            
จ านวน 8 ต าแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  (วันพุธที ่23 ธันวาคม  พ.ศ. 2563)  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ทั้งนี้ กรรมการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ที่ไม่มีสิทธิลงสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการ              
เนื่องจากได้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการครบ 2 วาระ (4 ปี) ติดต่อกัน ต้องหยุดพัก  1 ปี จึงมีสิทธิสมัครเข้ารับการ         
หยั่งเสียงเพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งใหม่ได้ ตามความข้อ 74 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2554  จ านวน 3 ราย  
ประกอบด้วย 
 

1. ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์ กรรมการ 
2. อาจารยส์ุผาณิต วิเศษสาธร กรรมการ 
3. นายธวัชชัย ประดู ่ ผู้ช่วยเลขานุการ 

            

1. ผศ.ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
2. ผศ.ดร.สาโรจน ์ เพชรมณ ี รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
3. นางจุฑารัตน ์ ธานีรัตน ์ ผู้ช่วยเหรญัญิก 
4. ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์ กรรมการ 
5. นายธมยศ ไกรนรา กรรมการ 
6. นายวรเทพ ไกรเทพ กรรมการ 
7. อาจารยส์ุผาณิต วิเศษสาธร กรรมการ 
8. นายธวัชชัย ประดู ่ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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   สมาชิกสมัครเข้ารับการหยั่งเสยีงเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนินการ จ านวน 12 คน  โดย                     
ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ได้ตรวจสอบคณุสมบัตผิู้สมัครเสรจ็เรียบร้อยแล้ว รายชื่อดังนี้ 

 1. ผศ.ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์ หมายเลข 1 
 2. อาจารย์ นพ.สรุศักดิ ์ วิจิตรพงศ์จินดา หมายเลข 2 
 3. นายนิรันดร ์ จินดานาค หมายเลข 3 
 4. นายอนันต์เดช ศรีราพร หมายเลข 4 
 5. นายวรเทพ ไกรเทพ หมายเลข 5 
 6. นางจุฑารัตน ์ ธานีรัตน ์ หมายเลข 6 
 7. นายปรีชา รัสม ี หมายเลข 7 
 8. นายธมยศ ไกรนรา หมายเลข 8 
 9. ว่าท่ี ร.อ.ศราวุธ อินปิน หมายเลข 9 
10. นายเจรญิ สัณฐมิตร หมายเลข 10 
11. นายอรุณ นาคาพงศ ์ หมายเลข 11 
12. ผศ.ดร.ไพโรจน ์ นวลนุ่ม หมายเลข 12 

  
การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาดังนี ้

1. ประธานกรรมการแจ้งว่าตามความข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 72 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้สหกรณ์มี 
คณะกรรมการด าเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  และตามระเบียบฯ ว่าด้วยการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ-
ด าเนินการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ ข้อ 6  และข้อ 8 ก าหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการในข้ันแรกให้เป็น
การหยั่งเสียงเลือกตั้งโดยใหส้มาชกิลงคะแนนในหน่วยลงคะแนน  และการหยั่งเสยีงเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการหนึ่งของการ
เลือกตั้งตามข้อบังคับสหกรณ์  และให้ประธานคณะกรรมการหยั่งเสยีงเลือกตั้งฯ  เสนอผู้ที่ได้รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้ง ในการนี้ ได้เชิญ ผศ.ดร.ลคันา  พิมพ์จันทร์ ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ  ด าเนนิการตามข้อบังคับสหกรณ์ต่อไป 

2. ผศ.ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์  ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตัง้ฯ แจ้งว่าคณะกรรมการหยั่งเสียง- 
เลือกตั้งได้ด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นไปตามที่ก าหนดในระเบยีบฯ จึงน าเสนอผลการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ต าแหน่ง
กรรมการ มีสมาชิกใช้สิทธิ 909 คน (เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งท่ี 1 จ านวน 902 คน และเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งท่ี 2 จ านวน 7 คน)  
ไม่ประสงคล์งคะแนน 23  ราย  สรุปคะแนนดังนี ้
 

หมายเลข ชื่อ-สกุล คะแนน ล าดับ 
1 ผศ.ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์ 571 1 

2 อาจารย์ นพ.สุรศักดิ ์ วิจิตรพงศ์จินดา 411 7 
3 นายนิรันดร์ จินดานาค 534 3 
4 นายอนันต์เดช ศรีราพร 353 9 
5 นายวรเทพ ไกรเทพ 396 8 
6 นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน ์ 447 4 
7 นายปรีชา รัสมี 428 5 
8 นายธมยศ ไกรนรา 305 10 
9 ว่าที่ ร.อ.ศราวธุ อินปิน 416 6 
10 นายเจริญ สัณฐมิตร 289 11 
11 นายอรุณ นาคาพงศ์ 228 12 
12 ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม 559 2 
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3. ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง  จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เลอืกตั้งต าแหน่งกรรมการ 8  
ต าแหน่ง ได้แก่ 1) ผศ.ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์  2) อาจารย์ นพ.สุรศกัดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา  3) นายนิรันดร์  จินดานาค                            
4) นายวรเทพ  ไกรเทพ  5) นางจุฑารัตน์  ธานีรตัน์  6) นายปรีชา  รัสมี  7) ว่าท่ี ร.อ.ศราวุธ  อินปิน  8) ผศ.ดร.ไพโรจน์  นวลนุม่    

4. ประธานกรรมการขอมติเลือกตั้งกรรมการ 8 ต าแหน่ง  ตามรายชื่อที่ประธานคณะกรรมการ                         
หยั่งเสียงเลือกตั้งฯ เสนอ (ตามการพิจารณาข้อ 3) ต่อที่ประชุมใหญ ่โดยการยกมือ 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมมีติเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25 ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 8 ต าแหน่ง               
  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.7 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2564  
สรุปเร่ือง   ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554 ก าหนดดังนี้ 
    ข้อ 101  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก  หรอืสมาชิกสมทบ  หรือบุคคลภายนอก  
หรือนิติบุคคล  ผู้มีคณุวุฒิ ความรูค้วามสามารถในด้านธรุกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ เป็นการประจ าปี  จ านวนสองคน  หรือหน่ึงนิติบุคคล 
         ทีป่ระชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์เป็น                              
ผู้ตรวจสอบกิจการไมไ่ด ้
        หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เปน็ไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ 
   ข้อ 102  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทาง
บัญชีสหกรณ์ เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไมม่ีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผูต้รวจสอบกจิการคนเดิมปฏิบตัิหน้าที่ไป
พลางก่อน 
   ข้อ 105  อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกจิการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าทีต่รวจสอบ  การ
ด าเนินงานท้ังปวงของสหกรณ์  ซึง่รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 
                (1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยส์ิน และหนี้สิน ทั้ง
ปวงของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
                  (2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธรุกิจแตล่ะประเภทของสหกรณ์  
เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ัดการและเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติ
ในกิจการนั้น ๆ  
                  (3)  ตรวจสอบการจัดจา้งและแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขทะเบียนสมาชิกท่ี 
1 ผศ.ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์ 00502 
2 ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม 00690 
3 นายนิรันดร ์ จินดานาค 01108 
4 นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ 00002 
5 นายปรีชา รัสมี 00339 
6 ว่าท่ี ร.อ.ศราวุธ อินปิน 00954 
7 อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา 01287 
8 นายวรเทพ ไกรเทพ 00098 
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                   (4)  ตรวจสอบการปฏิบตังิานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
สหกรณ ์
                 (5)  ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ ์
                 (6)  ตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการ
อื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนนิกิจการของสหกรณ ์
             ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนตอ่คณะกรรมการด าเนินการในการประชุม
ประจ าเดือนคราวถดัไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปตี่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 
              หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการแกไ้ขโดยมิชักช้า                               
ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 
   ข้อ 106  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกจิการ หากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์  
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบเพื่อแกไ้ขโดยเร็ว ผูต้รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้คา่เสียหาย อันจะเกดิแก่สหกรณ์
ด้วยเหตุอันไม่แจ้งน้ัน 
 

   ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563  หมวด 1  
(คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ) 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) ... 

 
ตามงบประมาณรายจา่ยก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการไว้จ านวน  36,000  บาท ดังนี ้

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)   
 
การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาดังนี ้
 1.  ประธานกรรมการช้ีแจงเพิ่มเตมิว่า คุณสมบัตผิู้ตรวจสอบบญัชี ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  คือ  
ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  หรอืหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับการรับรองหลักสตูรจากกรมตรวจบัญชี
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 
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3.  มีการเสนอช่ือ อาจารย์ศริิพร สว่างอารีย์รักษ ์ และ  อาจารย์อลศิรา สระโมฬี  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
และเสนอช่ือ ผศ.รัชดา  สุวรรณเกดิ  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง 

  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติดังนี้ 
1. เลือก อาจารยศ์ิริพร  สว่างอารีย์รักษ์ เลขทะเบียนสมาชกิที่ 01218 และ อาจารย์อลิศรา สระโมฬี  

เลขทะเบียนสมาชกิที่ 00820 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ และผู้ตรวจสอบกิจการเลือก อาจารยศ์ิริพร สว่างอารีย์รักษ์ เป็นประธานตรวจสอบกิจการ 

2. เลือก ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด  เลขทะเบียนสมาชกิที่ 00983  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง        
ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
 

  ประธานกรรมการกล่าวขอบคณุคณะกรรมการด าเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสรมิ-
สหกรณ์  เจ้าหน้าท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ตัวแทนผู้สอบบญัชีสหกรณ์  สมาชิก  และสมาชิกสมทบสหกรณ์ ทุกท่านที่เข้าประชุม  
และกลา่วปิดประชุม 
  
เลิกประชมุเวลา 16.00 น. 
 
             
 
 

                                                    
                                                    

                                    
 
 

 
(อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์) 

ประธานกรรมการ 
ประธานในท่ีประชุม 

 

 
(นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกลุ) 

เลขานุการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


