
 

 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 

สหกรณออมทรพัยสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จํากัด 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ หองประชมุ auditorium สํานักงานกลาง 

อุทยานวทิยาศาสตรประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

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

สมาชิกที่เขารวมการประชุมจํานวนทั้งส้ิน 237 คน จากจํานวนสมาชิกทั้งส้ิน 1,758 คน 

 เน่ืองจากสหกรณมีสมาชิก ณ วันประชุมใหญสามัญประจําป 2561 จํานวนทั้งสิ้น 1,758 คน ซึ่งตามขอ 68 แหง

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จํากัด พ.ศ. 2561 กําหนดวา   “ ... 

การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอย

กวาหน่ึงรอยคน ...” ซึ่งสมาชิกไดเขารวมการประชุมทั้งสิ้น 237 คน จึงถือวาครบองคประชุม ทั้งนี้ สหกรณไดจัดให

สมาชิกสหกรณที่เขารวมการประชุมและบุคคลที่สหกรณเชิญใหเขารวมการประชุมไดลงลายมือชื่อเพ่ือเก็บไวเปน

หลักฐานดวยแลว 

ผูเขารวมการประชุม 

1. นายพิเนตร  กลีบสุวรรณ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน  

  2. นางสาวธนิสตา สวัสดิ์ศรี  ผูชวยผูสอบบัญชี 

  3. นางสาวณัฐนรี ยาสะปู  ผูชวยผูสอบบัญชี 

เริ่มประชุมเวลา 13.10 น. 

 ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จํากัด 

(นายธีระวัฒน วงษศรีสังข) เปนประธานในที่ประชุม เม่ือประธานกลาวเปดการประชุมแลว ประธานไดดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งไดจัดสงใหแกสมาชิกรับทราบและพิจารณาลวงหนากอนการประชุมใหญสามัญประจําป 

2561 ตามขอ 67 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. 2561 

แลว ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานกลาวตอนรับและขอบคุณผูแทนสหกรณจังหวัดปทุมธานี ผูชวยผูสอบบัญชี รวมทั้งสมาชิกที่เขารวม

การประชุมใหญสามัญประจําปครั้งนี้ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 

ผูจดัการสหกรณ (นายชชูาติ บุพจันโท) ไดเสนอใหที่ประชมุพิจารณารายงานการประชุมใหญสามัญประจาํป 

2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2561 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาวโดยไมมีขอแกไข 

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดเสนองบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 ซึ่งมีการตรวจสอบและรับรองโดยถูกตองแลวจากผูสอบบัญชี (นายสุนทร กองรักษเวช) เพ่ือใหที่ประชุม

ใหญพิจารณาโดยสรุปวา ผูสอบบัญชี (นายสุนทร กองรักษเวช) ไดตรวจสอบงบดุลของสหกรณสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและความครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานั้น โดยผูสอบบัญชี 

(นายสุนทร กองรักษเวช) เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว ซึ่งจากผลการตรวจสอบของ

ผูสอบบัญชี (นายสุนทร กองรักษเวช) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนด ซึ่งกําหนดใหผูสอบบัญชีตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดง

ขอมูลทีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานที่ประกอบรายการ

ทั้งที่เปนจํานวนเงินและเปนการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สหกรณใช 

และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูจัดทําข้ึน 

ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ซึ่งผูสอบบัญชี (นายสุนทร 

กองรักษเวช) เชื่อวา การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นวา งบการเงิน

ของสหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ 

เปนไปโดยถูกตองตามสมควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดดังรายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ของผูสอบบัญชี (นายสุนทร กองรักษเวช)  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองความถูกตองของงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2561

ตามที่สหกรณเสนอมา 

วาระที่ 4 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณป 2561 ของผูตรวจสอบกิจการ 

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ (นายทศพล เตชะสีไพฑูรย และนายกิตติพงศ  สังฆรักษ) ตามมติที่ประชุมใหญ

สามัญประจําป 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2561 ไดรายงานใหที่ประชุมใหญสามัญทราบถึงผลการตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเอกสารที่เปนหลักฐานการรับเงิน

และจายเงิน รวมทั้งการบันทึกบัญชี ตลอดจนตรวจสอบขอบังคับและมติที่ประชุม รวมถึงการดําเนินการตามวัตถุประสงค

ของกิจการสหกรณ ดังนี้ 

1. การเงินของสหกรณ   

เงินสดและเงินฝากธนาคารของสหกรณฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561  มีดังนี้ 

เงินสดในมือ เก็บรักษา ณ หองทําการสหกรณฯ จํานวนเงิน 33,861.75 บาท (สามหมื่นสามพันแปดรอยหกสิบเอ็ด

บาทเจ็ดสิบหาสตางค) 

เงินฝาก 
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ธนาคารกรุงเทพจํากัด สาขายอยอุทยานวิทยาศาสตร ประเภทบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 080-0-000355  

จํานวน 101,895.93 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดรอยเกาสิบหาบาทเกาสิบสามสตางค) 

ธนาคารกรุงเทพจํากัด สาขายอยอุทยานวิทยาศาสตร ประเภทบัญชีออมทรัพย บัญชีเลขที่ 080-0-009151  

จํานวน 26,147,956.58 บาท (ยี่สิบหกลานหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเการอยหาสิบหกบาทหาสิบแปดสตางค) 

ธนาคารกรุงเทพจํากัด สาขายอยอุทยานวิทยาศาสตร ประเภทบัญชีออมทรัพย บัญชีเลขที่ 080-0-128324  

จํานวน 42,571.29 บาท (สี่หมื่นสองพันหารอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเกาสตางค) 

เงินฝากชุมนุมฯ จํานวน 136,000,000.00 บาท(หนึ่งรอยสามสิบหกลานบาทถวน) 

รวมเงินสดและเงินฝากเปนเงินทั้งสิ้น 162,326,285.55 บาท (หนึ่งรอยหกสิบสองลานสามแสนสองหมื่นหกพันสอง

รอยแปดสิบหาบาทหาสิบหาสตางค) 

2. การจัดทําบัญชีสหกรณ 

ทุนเรือนหุน จัดทําตรงตามบัญชีคุม จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารและหลักฐานตางๆไดครบถวน 

3. การบริหารสหกรณ 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติจํากัด 

ดําเนินงานบริหารสหกรณตามนโยบาย กฎระเบียบและขอบังคับ โดยมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยเฉลี่ย

เดือนละ 1 ครั้ง 

4. สมาชิกสหกรณ 

การรับสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิกเปนไปตามมติของคณะกรรมการดําเนินการและขอบังคับของ

สหกรณ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 สหกรณฯ มีสมาชิกจํานวน 1,758 คน รวมจํานวนหุน 39,616,062 หุน เปนเงิน 

396,160,620 บาท (สามรอยเกาสิบหกลานหนึ่งแสนหกหมื่นหกรอยยี่สิบบาทถวน) 

5. การรับฝากเงิน 

สหกรณฯ  มียอดการรับฝากเงินออมทรัพย พิเศษจากสมาชิก ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวนทั้งสิ้น 

196,769,897.61บาท (หนึ่งรอยเกาสิบหกลานเจ็ดแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยเกาสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค) 

6. การใหกูยืมแกสมาชิกสหกรณฯ  

 ไดดําเนินการถูกตองตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 สหกรณมีลูกหนี้เงินกู

จํานวน 365,638,800.53 บาท (สามรอยหกสิบหาลานหกแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยบาทหาสิบสามสตางค) ซึ่งแยก

เปนลูกหนี้เงินกูยืมปกติจํานวน 364,758,251.07 บาท(สามรอยหกสิบสี่ลานเจ็ดแสนหาหมื่นแปดพันสองรอยหาสิบเอ็ด

บาทเจ็ดสตางค) และหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 880,049.46 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่สิบเกาบาทสี่สิบหกสตางค) 

7. ผลการดําเนินงาน 

 การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยฯ ป 2561 มีกําไรสุทธิ 22,374,079.14 บาท (ยี่สิบสองลานสามแสนเจ็ด

หมื่นสี่พันเจ็ดสิบเกาบาทสิบสี่สตางค) จากรายไดดอกเบ้ียสุทธิ 21,827,661.23บาท (ยี่สิบเอ็ดลานแปดแสนสองหมื่น

เจ็ดพันหกรอยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค) กําไรธุรกิจหอพักสุทธิ 2,965,916.10 บาท (สองลานเกาแสนหกหมื่นหา

พันเการอยสิบหกบาทสิบสตางค) และจากรายไดอ่ืน 13,030 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามสิบบาท) ซึ่งเม่ือหักคาใชจาย

ในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จํากัด จํานวน 

2,432,528.19 บาท (สองลานสี่แสนสามหมื่นสองพันหารอยยี่สิบแปดบาทสิบเกาสตางค) จึงมีกําไรสุทธิดังกลาวขางตน 

8. ขอเสนอแนะ 

- กรณีการที่สมาชิกไดทําการกูฉุกเฉินแบบ พิเศษ(คารักษาพยาบาล)ที่ตองนําใบเสร็จรับเงิน/ใบแจงคาบริการ

มาแนบในการกูในแตละครั้งนั้นควรใหสัมพันธกับยอดเงินที่ทําการกูดวย ยกตัวอยางเชน ส.45/61 ยอดกูจํานวน 80,000 

บาท แตเอกสารแนบชุด จํานวน 500 บาท กรณีน้ีไดทําการบอกกลาวเจาหนาที่และทําการปรับเปลี่ยนในการทํางาน

เรียบรอยแลว 
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1.  ประมาณการรายรับ

ป 2562

รับจริง

(บาท)

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 19,000,000.00         21,409,028.50         21,000,000.00         

ดอกเบี้ยเงินฝาก 2,534,382.00           3,310,739.70           2,534,382.00           

คาธรรมเนียมแรกเขา 12,000.00               13,100.00               12,000.00               

คาธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก 500.00                    330.00                    500.00                    

รายไดคาเชาและคาบริการหอพกั 11,000,000.00         11,447,205.40         11,000,000.00         

รายไดเงินปนผลชุมนุมฯ 3,480,000.00           3,480,000.00           3,480,000.00           

รายไดเบ็ดเตล็ด 1,000.00                 3,154.73                 1,000.00                 

รวมทั้งสิ้น 36,027,882.00      39,663,558.33      38,027,882.00      

ป 2561
รายการ

งบประมาณ (บาท)

2.  ประมาณการรายจาย

ป  2562 เหตุผล
รายการ (บาท) จายจริง (บาท) (บาท) และความจําเปน

หมวดคาใชจาย

เงินเดือนและคาจาง 1,312,560.00     1,312,560.00     1,589,640.00     เงินเดือนเจาหนาที่สหกรณฯ  5 คน

คาตอบแทนเจาหนาที่ 314,760.00        314,760.00        330,940.00        คาตอบแทนพเิศษแกเจาหนาที่

คาตอบแทน(ชาง+แมบาน+รปภ) -                    10,000.00          25,000.00          คาตอบแทนชาง 2 คน แมบาน 1 คน รปภ 2 คน 
คนละ 5,000 บาท

คาลวงเวลา 30,000.00          25,665.00          30,000.00          คาลวงเวลาแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา

คาตอบแทนผูจัดการ 420,000.00        75,000.00          420,000.00        คาตอบแทนพเิศษผูจัดการสหกรณ 40,000/ป

เงินเดือนผูจัดการสหกรณ 35,000/ป
เงินเดือนผูจัดการสหกรณ 35,000/เดือน(จางเต็มเวลา)

คาจางทําความสะอาด 200,000.00        176,522.00        210,000.00        แมบาน 1 คน

คาจางดูแลอาคารหอพกั 410,000.00        416,435.06        460,000.00        ชาง 2 คน

คาจางทําสวน 12,000.00          -                    12,000.00          

คาตอบแทน 7,000.00            7,000.00            10,000.00          คาตอบแทนประจําปของผูตรวจสอบกิจการ 2 คน 

คนละ 5,000 บาท

คาใชจายจัดจางผูสอบบัญชี 100,000.00        80,000.00          100,000.00        

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,500.00            1,500.00            2,000.00            เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของเจาหนาที่

สหกรณตามกฎหมาย

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 45,000.00          45,000.00          54,000.00          เงินสมทบประกันสังคมของเจาหนาที่สหกรณ

ตามกฎหมาย

คาบําเหน็จเจาหนาที่ 181,490.00        181,490.00        218,770.00        เงินสําหรับจายใหเจาหนาที่สหกรณเม่ือ

ลาออกจากงานตามระเบียบของสหกรณ
คาใชจายประชุมใหญสามัญ 100,000.00        67,700.00          100,000.00        

ประจําปและประชุมอ่ืนๆ

ป 2561

 - กรณีมีสมาชิกที่ลาออกจาก สวทช. น้ันอยากจะใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบแจงไปยังผูค้ําเพ่ือใหดําเนินการ

พูดคุยเพ่ือลดความเสี่ยงในการชําระหนี้ เชน ผูค้ําที่เปนสมาชิกสมทบ/สมาชิกหลักไมทราบวาผูกูจะออกจากการเปน

พนักงานทําใหทราบชาเกินไปเปนการยากที่จะตองเตรียมทั้งผูค้ําและอาจจะทําใหสมาชิกที่ออกไปตองทําการชําระหนี้

เอง ซึ่งในวันออกจากงานสามารถชําระหนี้ไดเลย 

- การออกผลิตภัณฑใหมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับสหกรณออมทรัพย สวทช. เชน การเปดโอกาสใหมีการนําโฉนด

มาค้ําประกันการกูกับทางสหกรณออมทรัพย สวทช.   

มติที่ประชุม : รับทราบ 

วาระที่ 5 พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจําป 2561 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดเสนอแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจําป 2561 

เพ่ือใหที่ประชุมพิจารณา ดังนี้    
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  ป  2562 เหตุผล
รายการ (บาท) จายจริง (บาท) (บาท) และความจําเปน

คาเบี้ยประชุม 240,000.00        116,500.00        240,000.00        1.    คกก.ดําเนินการ,ผจก.และผูตรวจสอบฯ

รวม 18 คน คนละ 500 บาท

2.    คกก.เงินกู 5 คน คนละ 500 บาท

3.    คกก.ศึกษาและประชาสัมพันธ 5 คน

คนละ 500 บาท

   4.  ผูตรวจสอบกิจการ 2 คน คนละ 500 บาท

คาพาหนะ 20,000.00          20,769.77          20,000.00          คาพาหนะในการติดตองานภายนอก(ไปประกันสังคม , 

สรรพากร  , ไปอบรมและสัมมนา , ไปศาล)

คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 50,000.00          101,705.73        100,000.00        คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพสํานักงาน

คาวัสดุสํานักงานและวัสดุส้ินเปลือง 50,000.00          -                    -                    คาวัสดุสํานักงาน 

เคร่ืองใชหองพักและเคร่ืองเขียนหอพัก 50,000.00          -                    -                    

คาธรรมเนียมธนาคาร 10,000.00          500.00              10,000.00          คาเช็คและคาธรรมเนียมธนาคาร

คาใชจายในการศึกษาอบรม 50,000.00          4,200.00            50,000.00          คาใชจายการศึกษา

อบรม คกก.ดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณ

คารับรอง 5,000.00            3,265.00            5,000.00            คาใชจายเพ่ือรับรองแขกของสหกรณ

คาไปรษณียากร 3,000.00            60.00                3,000.00            

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 30,000.00          3,147.37            30,000.00          คาใชจายในการดําเนินงานของสหกรณ

และไมสามารถจัดเปนคาใชจายในหมวดใดได

คาใชจายดําเนินคดี 60,000.00          40,000.00          120,000.00        

คาใชจายหอพัก 800,000.00        1,117,325.40     1,000,000.00     คาซอมแซมหอพัก,คาวัสดุหองพักและวัสดุส้ินเปลือง

คาทาสี,แอร,เคร่ืองทํานํ้าอุน,ปมนํ้าดี-นํ้าเสีย,MDB,

ไฟอราม,เฟอรนิเจอร,ครุภัณฑหอพัก ฯลฯ

คาไฟฟา 1,600,000.00     1,362,848.24     1,600,000.00     

คานํ้าประปา 400,000.00        372,744.17        400,000.00        

คาโทรศัพท 60,000.00          27,544.50          60,000.00          คาโทรศัพทของสหกรณและหอพัก

คาบริการดูแลรักษาลิฟท 18,000.00          18,000.00          18,000.00          

คาบริการอินเทอรเน็ต 20,000.00          16,500.00          20,000.00          

คาซอมคอมพิวเตอรและอุปกรณ 10,000.00          1,500.00            10,000.00          

คาแรงและคาบริการติดต้ังอุปกรณหอพัก 60,000.00          -                    60,000.00          กรณีนอกเหนือจากชางซอมไมได

คาตัดจายสิทธกิารใชประโยชนในอาคารหอพัก 4,955,716.65     4,955,716.65     4,955,716.65     เร่ิมต้ังคาตัดจายสิทธ ิ1 ม.ค 2550 - 31 ธ.ค. 2570

คาติดต้ังจานดาวเทียมตัดบัญชี 27,000.00          27,000.00          8,950.68            

คาติดต้ังตอเติมอาคารหอพักตัดบัญชี 30,000.00          16,105.20          -                    คาเส่ือมราคาหลังคาจอดรถหัก 5 ป ถึงป 2561

คาติดต้ังกลอง CCTV 47,000.00          47,000.00          47,000.00          คาเส่ือมราคาCCTVหัก 5 ป ถึงป 2564

คาตอเติมอาคารหอพักตัดบัญชี 40,000.00          30,859.20          40,000.00          
คาเส่ือมราคาตอเติมอาคารหอพักขางหนาหองสหกรณ
หัก 5 ป ถึงป 2565

คาตกแตงอาคารหอพักตัดบัญชี 71,456.00          71,456.00          34,259.72          คาเส่ือมราคาราวกันตกหัก 5 ป ถึงป 2562

คาเส่ือมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน 150,000.00        12,379.82          150,000.00        

คาเส่ือมราคาอุปกรณหอพัก 50,000.00          1,270.51            50,000.00          

รวม 12,041,482.65 11,082,029.62 12,594,277.05 

ป 2561
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ป  2562 เหตุผล
รายการ (บาท) จายจริง (บาท) (บาท) และความจําเปน

หมวดดอกเบ้ียจาย

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 8,000,000.00     7,986,713.37     8,000,000.00     

ดอกเบี้ยเงินกูยืม -                    

รวม 8,000,000.00   7,986,713.37   8,000,000.00   

หมวดครุภัณฑ

คอมพวิเตอรและเคร่ืองพมิพ 200,000.00        -                    200,000.00        ซ้ือคอมพวิเตอร เคร่ืองพมิพทดแทนของเดิม

ที่อาจชํารุดและโปรแกรมสหกรณออมทรัพยฯ

คาครุภัณฑหอพกั 50,000.00          -                    -                    คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงของหอพกั

รวม 250,000.00      -                  200,000.00      

รวมทั้งสิ้น 20,291,482.65 19,068,742.99 20,794,277.05 

ป 2561

 
 
 
3.  ประมาณการกําไรสทุธ ิ

  
ประมาณการรายรับ 38,027,882.00 บาท ประมาณการรายจาย 20,794,277.05 บาท เทากับประมาณการกําไร

สุทธิ 17,233,604.85 บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจําป 2562 โดยให

สหกรณสามารถถัวเฉล่ียการใชจายในหมวดงบประมาณทุกหมวดไมเกินวงเงิน 20,794,277.05 บาท 

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานสรุปใหที่ประชุมทราบวา ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ ชุดที่ 18 โดยการไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2561 มีวาระการ

ดํารงตําแหนง ดังนี้ 

   วาระการดาํรงตําแหนง 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง วาระที่ 1 วาระที่ 2 

   ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 1 ปที่ 2

 1 นายธีระวัฒน          วงษศรีสังข    ประธานกรรมการ     

 2 นายคมสันต สุทธิสินทอง กรรมการ     

 3 นายประเดิม            วณิชชนานันท กรรมการ     

 4 นางสาวสุนันท เลิศฤทธิพงศ กรรมการ     

 5 นายภาคภมิู            ศิริเวช                   กรรมการ     

 6 นางสุปรยีา กฤษณานุวัตร กรรมการ     

 7 นางสุจติรา สินพิเชธกร กรรมการ     

 8 นายชยัวฒัน           ยุวบูรณ กรรมการ     

 9 นายสทิธิพงษ สายชุม กรรมการ     

10 นายอรรถนติิ           อัศวินนิมิตกุล กรรมการ     

11 นางสาวอรุณศร ี ศรีธนะอิทธิพล กรรมการ     

12 นายสุธน วงศสชุาต กรรมการ     
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   วาระการดาํรงตําแหนง 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง วาระที่ 1 วาระที่ 2 

   ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 1 ปที่ 2

13 นางสาวบงกช ซี่โฮ กรรมการ     

14 นางอัสนี                ภูมิเมฆ กรรมการ     

15 นางสาวศิริวรรณ อวมปาน กรรมการ     

ปรากฏวา กรรมการลําดับที่ 1 (ประธานกรรมการ) , และกรรมการลําดับที่ 2-7 ดํารงตําแหนงครบวาระแลว 

ดังนั้นในการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ครั้งนี้ ที่ประชุมใหญจะตองเลือกตั้ง 

1. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ  1  ตําแหนง 

2. กรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่ครบวาระ  จํานวน  6  คน 

ตามขอ 73 ของขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2561 โดยไมสามารถเลือกกรรมการลําดับที่ 4-7 ไดอีก เน่ืองจากดํารง

ตําแหนงติดตอกันครบสองวาระ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ใหใชการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณโดยวิธียกมือ 

(2) ใหดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการกอน โดยใหที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่อยูภายในที่ประชุมใหที่

ประชุมพิจารณารับรองเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงประธานกรรมการแลวจึงใหที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้ง โดยผูที่

ไดคะแนนมากที่สุดจะเปนผูไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการที่มีวาระการดํารงตําแหนงเต็มวาระ คือ   

2 ป 

(3) ใหดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตําแหนงที่ครบวาระ จํานวน 6 คน โดยใหที่ประชุมเสนอชื่อ

สมาชิกที่อยูภายในที่ประชุมใหที่ประชุมพิจารณารับรองเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงกรรมการแลวจึงใหที่ประชุม

ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยผูที่ไดคะแนนมากที่สุด 6 ลําดับแรก จะเปนผูไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการที่มีวาระ

การดํารงตําแหนงเต็มวาระคือ 2 ป 

(4) แตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ จาํนวน 2 คน ดังนี ้

(ก) นางสาวสุพรรณนิกา  ศรีพูล  เจาหนาที่บัญชสีหกรณ 

(ข) นางสาวนดัดา มิตรวงษา เจาหนาที่ธุรการสหกรณ   

สมาชิกไดเสนอชื่อสมาชิกที่อยูในที่ประชุมเพ่ือเปนผูรับสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ และที่ประชุมได

พิจารณาโดยมติเอกฉันทรับรองใหสมัครรับเลือกตั้งได จํานวน 1 คน คือ นายธีระวัฒน วงษศรีสังข ซึ่งสมาชิกในที่ประชุม

ไดออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครเปนประธานกรรมการดังกลาวขางตนโดยวิธียกมือ และปรากฏวา นายธีระวัฒน 

วงษศรีสังข ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการโดยมีมติเปนเอกฉันท โดยใหดํารงตําแหนงในวาระที่ 2 ปที่ 1 

            สมาชิกไดเสนอชื่อสมาชิกที่อยูในที่ประชุมใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการแทนตําแหนงที่ครบวาระ 

จํานวน 6 คน และที่ประชุมไดพิจารณาโดยมติเอกฉันทรับรองใหสมัครรับเลือกตั้งได จํานวน 6 คน ดังนี้  

1. นายคมสันต สุทธิสินทอง  

2. นายประเดิม วณิชชนานันท   

3. นางสาวอมรา จันคณา  

4. นางสาววรระพี ศรีนรา   
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5. นายพลเสฏฐ ถิรคุณาภัสร   

6. นายวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล 

ปรากฏวา ที่ประชุมไมมีการเสนอชื่อสมาชิกอ่ืนในที่ประชุมเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการเพิ่มเติมอีก และมีมติเปน 

เอกฉันทใหสมาชิกทั้ง 6 คน ขางตนเปนกรรมการ  

โดยสรุปคณะกรรมการดําเนินการสหกรณชุดที่ 19 ประจําป 2562 จึงมีจํานวน 15 คน และมีวาระการดํารง

ตําแหนง ดังนี้ 

   วาระการดาํรงตําแหนง 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง วาระที่ 1 วาระที่ 2 

   ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 1 ปที่ 2

 1 นายธีระวัฒน          วงษศรีสังข    ประธานกรรมการ     

 2 นายคมสันต สุทธิสินทอง กรรมการ     

 3 นายประเดิม            วณิชชนานันท กรรมการ     

 4 นางสาวอมรา          จันคณา กรรมการ     

 5 นางสาววรระพ ี ศรีนรา กรรมการ     

 6 นายพลเสฏฐ ถิรคุณาภสัร กรรมการ     

 7 นายวัลลภ เรืองเดชชยัสกุล กรรมการ     

 8  นายชยัวฒัน           ยุวบูรณ กรรมการ     

 9 นายสทิธิพงษ สายชุม กรรมการ     

10 นายอรรถนติิ           อัศวินนิมิตกุล กรรมการ     

11 นางสาวอรุณศร ี ศรีธนะอิทธิพล กรรมการ     

12 นายสุธน วงศสชุาต กรรมการ     

13 นางสาวบงกช ซี่โฮ กรรมการ     

14 นางอัสนี                ภูมิเมฆ กรรมการ     

15 นางสาวศิริวรรณ อวมปาน กรรมการ     

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณดังกลาวและ 

รับทราบรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณดังกลาวขางตน 

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการและกําหนดคาตอบแทน 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาวา โดยที่ขอ 101 แหงขอบังคับสหกรณ 

พ.ศ. 2561 กําหนดใหผูตรวจสอบกิจการของสหกรณมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป และจะตองมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบ

กิจการของสหกรณใหม จํานวน 2 คน และใหมีสํารองอีก 1 คน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณโดยวิธีลงคะแนนลับ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ใหใชการลงคะแนนเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณโดยวิธีลงคะแนนลบั 

(2) ผูที่ไดรับการลงคะแนนเลือกตัง้มากทีสุ่ด 2 ลาํดับแรก จะเปนผูตรวจสอบกจิการสหกรณ  
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(3) ผูที่ไดรับคะแนนเลือกตั้งมากในลําดับที่ 3 จะเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณสํารอง 

สมาชิกไดยื่นใบสมัครเพ่ือสมคัรเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ และที่ประชมุไดพิจารณาโดยมติเอกฉันทรับรอง

ใหสมัครรับเลือกตั้งได จํานวน 3 คน ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมไดออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณดังกลาวขางตนโดยวิธีลงคะแนนลับ และปรากฏวา ผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณไดรับคะแนนเสียง

ตามลําดบั ดังนี ้

1. นางศศิธร วัชรากร   89  คะแนน 

2. นางสุจิตรา สินพิเชธกร   70  คะแนน 

3. นางสาวภาสวรรณ สุขใย   37  คะแนน      เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณสํารอง 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองผลการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณดังกลาวขางตน โดย

ให นางศศิธร วัชรากร และ นางสุจิตรา สินพิเชธกร เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณในปงบประมาณ 2562 และ

กําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ใหคนละ 5,000 บาทตอป และให นางสาวภาสวรรณ สุขใย เปนผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณสํารองอีก 1 คน  

วาระที่ 8 รับทราบรายงานกิจการของสหกรณสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

8.1 การรับสมาชิกเขาใหม ลาออก และเสียชีวิตระหวางป 2561 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานสถานภาพของสมาชิกเก่ียวกับการรับสมาชิกเขา

ใหมและสมาชิกออกจากสหกรณใหที่ประชุมทราบวา สหกรณมีสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,758 คน 

ประกอบดวยสมาชิกเดิม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 1,683 คน สมาชิกเขาใหม 127 คน และสมาชิกลาออก 51 คน 

สมาชิกเสียชีวิตในระหวางป  1 คน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

8.2 การใหบริการเงินกู 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สหกรณไดใหบริการเงินกูแก

สมาชิกทั้งประเภทเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเงินกูสามัญในระหวางป 2561 จํานวนทั้งสิ้น 1,633 สัญญา รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 250,822,242.79 บาท ดังนี้ 

(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน จํานวน 1,377 สัญญา จํานวนเงิน  95,246,870.00 บาท 

(2) เงินกูสามัญ จํานวน 256 สัญญา จํานวนเงิน 155,575,372.79 บาท 

มติทีป่ระชุม : รับทราบ 

8.3 การใหบริการเงินฝากออมทรัพยพิเศษและเงินฝากออมทรัพย 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สหกรณไดเปดใหบริการเงิน

ฝากออมทรัพยพิเศษแกสมาชิกตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2546 และไดเปดบริการเงินฝากออมทรัพยจากสหกรณอ่ืนดวย    

ปรากฏวา สมาชิกใหความสนใจเปดบัญชีในป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมบัญชีเงินฝากจํานวนทั้งสิ้น 

2,202 บัญชี รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 196,769,897.61 บาท  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ผูที่ไดรับการเลอืกตั้ง 
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8.4 การจัดสรรทุนสาธารณประโยชน 

ผูจดัการสหกรณ (นายชชูาติ บุพจันโท) ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สหกรณมีงบประมาณสําหรับ

การจัดสรรทุนสาธารณประโยชนในป 2561 ดงันี้ 

ทุนสาธารณประโยชนยกมาจากป 2560    501,431.28   บาท 

สหกรณไดจัดสรรกําไรสุทธิป 2560 เปนทุนสาธารณประโยชน     10,000.00   บาท 

จายทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว (สวนที่เกิน)             0.00   บาท 

คงเหลือเปนยอดยกไปสําหรับการดําเนินงานในป 2562  511,431.28   บาท 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

8.5 การจัดสรรทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สหกรณไดจัดสรรทุน

สวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวในป 2561 ดังนี้ 

ทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวยกมาจากป 2560    33,612.00   บาท 

สหกรณไดจัดสรรกําไรสุทธิของป 2560 เปนทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ   200,000.00   บาท 

จายทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว   223,608.00   บาท 

คงเหลือเปนยอดยกไปสําหรับการดําเนินงานในป 2562    10,004.00   บาท 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

8.6  สินทรัพยและกําไรสุทธิ 

 ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สหกรณไดเปดดําเนินการ

ตั้งแตป 2544 และหอพักไดเปดดําเนินกิจการตั้งแตป 2550 เปนตนมา โดยกิจการมีความเจริญกาวหนาตามลําดับ ในป 

2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีสินทรัพยทั้งสิ้น 636,864,027.83 บาท และมีกําไรสุทธิ 

22,374,079.14 บาท 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

วาระที่ 9 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ในการดําเนินงานป 2561 สหกรณ

สามารถทํากําไรสุทธิประจําป 2561 เปนจํานวนทั้งสิ้น 22,374,079.14 บาท และขอใหที่ประชุมใหญสามัญประจําป

พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิดังกลาวตามขอ 27 ของขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  

ขอเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิตามแนวทางขอ 27 ของขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

(1) เงินทุนสํารองจํานวนรอยละ 10 2,237,407.91  บาท 

(2) คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00  บาท 

(3) เงินปนผลอัตรารอยละ 4.60 17,098,356.41  บาท 

(4) เงินเฉล่ียคืนอัตรารอยละ 13.20           2,792,024.08  บาท 

(5) ทุนสาธารณประโยชน                10,000.00  บาท 

(6) ทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว              200,000.00  บาท 
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(7) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล                6,290.74  บาท 

นอกจากนี้ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดแจงใหที่ประชุมทราบดวยวา ในการจายเงินปนผลและเงิน

เฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกนั้น คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเสนอใหนําเขาบัญชีออมทรัพยพิเศษของสมาชิกที่เปดบัญชี

ไวกับสหกรณแลว ภายใน 3 วันถัดจากวันที่ประชุมใหญเปนตนไป สวนสมาชิกคนใดยังไมไดเปดบัญชีออมทรัพยพิเศษ 

สหกรณจะจายเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกน้ันตั้งแตวันที่สมาชิกไดเปดบัญชีออมทรัพยพิเศษกับสหกรณ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 ตามที่เสนอมา 

วาระที่ 10   พิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2562 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานสรุปใหที่ประชุมทราบวา โดยที่ที่ประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 

1/2550 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2551 ไดอนุมัติใหสหกรณถือใชวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับป 2551 เปนจํานวนเงิน

ทั้งสิ้นไมเกิน 110,000,000 บาท เน่ืองจากสหกรณอาจตองชําระคืนเงินรับฝากใหแกสมาชิก หรืออาจตองกูยืมเงินเพ่ือ

ปรับอัตราดอกเบี้ยจายหรือกูยืมเงินเพ่ือใชในการบริการเงินกูแกสมาชิก ดังนั้น สหกรณยังมีความจําเปนตองกําหนดวงเงิน

กูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2562 ไวเพ่ือเสริมสภาพคลองของสหกรณในยามจําเปน หากมีการขอถอนเงินฝากออมทรัพย

พิเศษออกไป หรือมีการกูยืมเงินเพ่ือปรับอัตราดอกเบี้ยจายหรือกูยืมเงินเพ่ือใชในการบริการเงินกูแกสมาชิก จึงอาจจะ

ตองมีการกูยืมในระหวางป 2562 ดังนั้นจึงขอเสนอวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณในป 2562 ไวเทากับป 2561 คือ 

110,000,000 บาท 

อนึ่ง เม่ือที่ประชุมใหญสามัญประจําปไดอนุมัติตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเสนอดังกลาวแลว  

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะตองแจงใหนายทะเบียนสหกรณ (สหกรณจังหวัดปทุมธานี) ทราบดวย 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหสหกรณกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2562 ได

ภายในวงเงินไมเกิน 110,000,000 บาท 

วาระที่ 11 พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีของสหกรณและกําหนดคาตอบแทน 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ตั้งแตป 2562 น้ี สหกรณเปนสหกรณ

ขนาดใหญที่มีทุนดําเนินงานเกินกวา 100,000,000 บาท แลว ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณจะไมสามารถอนุเคราะห

ตรวจสอบบัญชีใหแกสหกรณไดอีกตอไป สหกรณจึงมีความจําเปนตองคัดเลือกผูสอบบัญชีเอง ซึ่งคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณไดพิจารณาเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีมาใหที่ประชุมพิจารณา โดยคัดเลือกจากรายชื่อผูสอบบัญชี

ภาคเอกชนที่ข้ึนทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ และควรมีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดปทุมธานี เพ่ือความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมไดออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสอบบัญชีโดยวิธียกมือ โดยผูที่ไดรับคัดเลือกตอง

เปนผูมีคะแนนเสียงมากที่สุดและปรากฏวาไดรับคะแนนเสียงตามลําดับ ดังนี้ 

(1) สํานักงานสอบบัญชี ดีพรอม   (85,000 บาท)  175   คะแนน 

(2) บริษัท เอส.เอส ออดิท จํากัด   (90,000 บาท)    13   คะแนน 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติใหสํานักงานสอบบัญชี ดีพรอม  (นางแจน  ทองรมย) เปนผูสอบบัญชีสหกรณ  

โดยกําหนดคาตอบแทน 85,000 บาท 
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วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ 

ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณไดกลาวขอบคุณผูแทนสหกรณจังหวัดปทุมธานี ผูชวยผูสอบบัญชี รวมทั้ง

สมาชิกที่เขารวมการประชุมใหญสามัญประจําปครั้งนี้โดยพรอมเพรียงกันทําใหสามารถดําเนินการประชุมสําเร็จลุลวงไป

ไดดวยดี หลังจากนั้นประธานจึงไดกลาวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 

  

 ลงชื่อ     ……………………………………….ประธานที่ประชุม 

 (นายธีระวัฒน  วงษศรสีังข) 

 

 

ลงชื่อ ………………………………….……ผูจัดการ/ผูบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายชูชาต ิ บุพจันโท) 

 

 

 

  

 
  

 

รับรองสําเนาถกูตอง

 

 

 …………………………………..…... 

(นายธีระวฒัน  วงษศรสีังข) 

ประธานกรรมการ 

 สหกรณออมทรัพยสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จาํกัด 


