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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

 

รายงานกิจการสำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

สหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 

วันศุกรที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา  13.00-17.00 น. 

ณ หองประชุม Auditorium อาคารสำนักงานกลาง (CO-113)  

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
 

     สารบัญ       หนา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ      3 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564   4 

  เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ        5 

3.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2565     6 

3.2 รายงานของผูตรวจสอบกิจการประจำป 2565    8-13 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา        14 

4.1  งบการเงินประจำป 2565      15-36  

4.2  แผนการดำเนินงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจำป 2566  37-40 

4.3  เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการและกำหนดคาตอบแทนประจำป 2566  41-43 

4.4 การคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนประจำป 2566  44-50 

4.5  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำป 2566   51-52 

4.6  การกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2566   53-54 

4.7  การอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2565    55-56 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)        57 
 

ภาคผนวก  (1) เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 2     หนา 

- รายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564    60-111  

   (2) เอกสารประกอบการบรรยาย      หนา  

    - รายงานคาตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ   112-113 

    และผูจัดการสหกรณฯ ประจำป 2565        



3 

 

สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 

 

เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 

เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2564 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมภาคผนวก หนา 60-111 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 

 

3.1  รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2565 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2565 ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

3.1.1 จำนวนสมาชกิ 
 

 สามัญ (คน) สมทบ (คน) รวม (คน) 

ยกมาตนป  1,586 68 1,654 

เพ่ิมระหวางป 47 23 70 

พนสมาชิกภาพ 132 20 152 

คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.2565 1,501 71 1,572 

 

3.1.2 การใหบริการเงินกู 

สหกรณไดใหบริการเงินกูแกสมาชิกท้ังประเภทเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินและเงินกูสามัญในระหวางป 

2565 จำนวนท้ังสิน้ 1,225 สัญญา รวมเปนเงินท้ังสิ้น 231,989,470.00 บาท ดังน้ี 

(ก) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน จำนวน 973 สัญญา จำนวนเงิน  75,069,270.00 บาท 

(ข) เงินกูสามัญ จำนวน 252 สัญญา จำนวนเงิน 156,920,200.00 บาท 

3.1.3 การใหบริการเงินฝากออมทรัพยพิเศษและเงินฝากออมทรัพย 

ลําดับที่ รหัส ชื่อบัญชีเงินรับฝาก จํานวนเงิน (บาท)

1 10 เงินรับฝากออมทรัพย 1,266.28                

2 20 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 22,182,006.32         

3 21 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 1 55,374,837.32         

4 34 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษประเภททวีทรัพย 30 เดือน (3.00) 2,324,500.00          

รวม 79,882,609.92         
 

3.1.4 การจัดสรรทุนสาธารณประโยชน 

ทุนสาธารณประโยชนยกมาจากป 2564 529,431.28 บาท 

สหกรณไดจัดสรรกำไรสุทธิป 2564 เปนทุนสาธารณประโยชน                5,000.00   บาท 

หัก ทำบุญกฐินพระราชทาน, ทอดผาปา, โครงการปนน้ำใจ    4,500.00    บาท 

คงเหลือเปนยอดยกไปป 2566 529,931.28  บาท 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

 3.1.5 การจดัสรรทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชกิและครอบครัว 

ทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวยกมาจากป 2564          0.00  บาท 

สหกรณจัดสรรกำไรสุทธิของป 2564 เปนทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ 350,000.00  บาท 

หัก จายทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว 311,586.00    บาท 

คงเหลือเปนยอดยกไปสำหรับการดำเนินงานในป 2566   38,414.00  บาท 

 

 

 มติท่ีประชุม : ...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 

 

3.2  รายงานของผูตรวจสอบกิจการประจำป 2565 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานของผูตรวจสอบกิจการประจำป 2565 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

 

 

มติท่ีประชุม : ............................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

 

วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

4.1  งบการเงินประจำป 2565 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 



24 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 



28 

 

สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 



29 
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มติท่ีประชุม : .............................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

4.2  แผนการดำเนินงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจำป 2566 
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สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

4.2 แผนการดำเนินงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจำป  2566 

 

นโยบายและแผนงาน 

1. กำหนดแผนการบริหารงานสหกรณ ดังน้ี  

1.1 บริหารสภาพคลองของสหกรณใหเพียงพอตอการใหบริการสมาชิก 

1.2 บริหารจดัการการเงินลงทุนของสหกรณใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการ 

สหกรณแหงชาติ กำหนด 

2. ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และการทำงานท่ีเนนความมั่นคง  และโปรงใสตลอดจนสราง 

ความเจรญิเติบโตแบบยั่งยนื 

2.1 ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ โดยเครงครัด 

2.2 วางระบบการทำงาน และวิธีปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักการควบคุมภายในท่ีด ี

2.3 วางระบบการตรวจสอบเพ่ือใหการทำงานเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง 

2.4 พัฒนาระบบไอทีเพ่ือประสิทธิภาพในการทำงาน การบริการอยางตอเน่ือง 

3. แผนการลงทุน 

3.1 ตราสารหน้ี (หุนกู)    จำนวน 25  ลานบาท 

3.2 ฝากเงินกับสหกรณอ่ืน ๆ   จำนวน 10  ลานบาท 

3.3 ลงทุนในหุน ชุมนุมสหกรณอ่ืน ๆ จำนวน 10  ลานบาท 

3.4 สำรองสภาพคลอง    จำนวน 20  ลานบาท 

 

1. ประมาณการรายรับ 

ปี 2566

ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบี�ยรับจากเงินให้กู ้ 21,600,000.00 20,401,735.10   21,600,000.00            ดอกเบี�ยจากเงินให้สมาชิกกูย้ืม

ดอกเบี�ยเงินฝาก ชสอ . 1,500,000.00    1,920,404.12     1,850,000.00              ดอกเบี�ยจากเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร 20,000.00         27,793.63           20,000.00                    ดอกเบี�ยจากเงินฝากธนาคาร

ผลตอบแทนจากการลงทุน -หุ้นกู ้ -                     444,923.96        2,500,000.00              ดอกเบี�ยหุ้นกู ้

ผลตอบแทนจากการลงทุน -หุ้น ชสอ. 4,000,000.00    4,400,000.00     4,400,000.00              เงินปันผลจากการถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั

รวม 27,120,000.00 27,194,856.81   30,370,000.00            -                                                                                                                                                       

รายได้อื�น

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000.00           7,000.00             5,000.00                      สมาชิกสมคัรใหม ่และสมาชิกสมทบ

ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก 500.00               42.50                  500.00                         สมาชิกถอนเงินฝาก ตามระเบียบของสหกรณ์

รายได้หอพัก 11,775,000.00 11,371,549.54   11,775,000.00            ค่าเช่าห้องพักและพื�นที� ค่าน ํ�า ค่าไฟฟ้า ค่าสวนกลาง ค่าปรับชาํระเกินกาํหนด

รายได้เบด็เตล็ด 80,000.00         47,979.35           20,000.00                    รายได้ที�ไมจ่ัดอยูใ่นหมวดใด 

รวม 11,860,500.00 11,426,571.39   11,800,500.00            -                                                                                                                                                       

รวมประมาณการรายรับ 38,980,500.00 38,621,428.20   42,170,500.00            -                                                                                                                                                       

ปี 2565

เหตุผล / ความจาํเป็นรายการ
ประมาณการ รับจริง ประมาณการ
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2. ประมาณการรายจาย 

ปี 2566

งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ

หมวดดอกเบี �ย

ดอกเบี�ยจ่ายเงินรับฝาก 1,850,000.00    1,236,915.45     1,600,000.00              เพื�อจ่ายดอกเบี�ยเงินรับฝากจากสมาชิก

รวม 1,850,000.00    1,236,915.45     1,600,000.00              

หมวดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัเจ้าหนา้ที�

เงินเดือนและค่าจ้าง 2,821,320.00    2,371,320.00     3,371,720.00              เงินเดือนค่าจ้าง 7 คน 

ค่าล่วงเวลา 30,000.00         4,060.66             30,000.00                    สาํหรับงานนอกเวลาทาํงานปกติ

ค่าสวัสดิการเจ้าหนา้ที� 25,000.00         22,587.00           25,000.00                    ค่าน ํ�าดื�มเจ้าหนา้ที� และน ํ�าดื�มวันประชุมกรรมการ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000.00           3,790.00             5,000.00                      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของเจ้าหนา้ที�

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 54,000.00         33,750.00           63,000.00                    เงินสมทบประกนัสังคมของเจ้าหนา้ที�

ค่าบาํเหนจ็เจ้าหนา้ที� 21,140.00         -                      299,390.00                  สาํรองเพื�อจ่าย กรณีเจ้าหนา้ที�พ้นสภาพตามระเบียบสหกรณ์

ค่าเครื�องแบบเจ้าหนา้ที�และกรรมการ 12,000.00         4,391.00             25,000.00                    เสื�อ กรรมการ 15 คนๆ ละ 1 ตัว, เจ้าหนา้ที� 6 คนๆ ละ 3 ตัว (ตัวละ 350)

ค่าเงินชดเชยเจ้าหนา้ที� -                     25,000.00           -                                จ่ายตามที�กฎหมายกาํหนด(กรณีเลิกจ้าง )

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์

ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์และเครื�องใช้สาํนกังาน 100,000.00       97,482.57           130,000.00                  ค่าเสื�อมราคารวม 5 ปี นบัตั� งแต่วันที�ซื�อสินทรัพย์

ค่าเสื�อมราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 24,000.00         7,605.86             5,000.00                      ค่าเสื�อมราคารวม 5 ปี นบัตั� งแต่วันที�ซื�อสินทรัพย์

ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์ 20,000.00         17,400.00           20,000.00                    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื�องใช้สาํนกังาน และคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการอื�น

ค่าเบี�ยประชุม 195,000.00       179,500.00        210,000.00                  คณะกรรมการดาํเนินการคนละ 500 บาท ต่อหนึ�งครั� ง

ค่าใช้จ่ายในวันประชุมกรรมการ 20,000.00         6,464.00             15,000.00                    ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารและเครื�องดื�ม ในวันประชุมกรรมการ

ค่าพาหนะ 30,000.00         10,330.00           30,000.00                    ค่าพาหนะในการติดต่องานภายนอก เช่น ประกนัสังคม สรรพากร ศาล ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายดาํเนินคดี 450,000.00       78,014.50           450,000.00                  เพื�อใช้จ่ายในการดาํเนินคดีตามกฏหมาย

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 144,000.00       132,000.00        144,000.00                  เพื�อจัดจ้างผู้ตรวจสอบกิจการ

ค่าตรวจสอบบญัชี 100,000.00       100,000.00        100,000.00                  เพื�อจัดจ้างผู้ตรวจสอบบญัชี

ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 100,000.00       83,565.00           100,000.00                  เพื�อใช้จ่ายในวันประชุมใหญส่ามญัประจาํปี

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสิ�นเปลือง 155,000.00       56,484.24           100,000.00                  ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์สาํนกังาน เช่น ใบเสร็จ กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา ดินสอฯ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 25,000.00         21,365.00           30,000.00                    ค่าเช็คและค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม 30,000.00         6,268.25             100,000.00                  ค่าใช้จ่ายการศึกษาอบรมกรรมการและเจ้าหนา้ที�สหกรณ์

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ 5,000.00           -                      5,000.00                      ค่าโปรแกรมป้องกนัไวรัส

ค่ารับรอง 10,000.00         9,073.00             10,000.00                    เพื�อรับรองบุคคลภายนอกสหกรณ์ เช่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบบญัชี

ค่าไปรษณีย์ 15,000.00         7,787.00             15,000.00                    เพื�อจ่ายเป็นค่าส่งจดหมายไปภายนอก 

ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 15,000.00         25,712.67           15,000.00                    ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของสหกรณ์ และไมจ่ัดเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด

ค่าโทรศัพท์ 30,000.00         22,655.51           24,000.00                    ค่าโทรศัพทข์องสหกรณ์ และค่าคู่สายโทรศัพทข์องหอพัก

รวมรายจ่ายสหกรณ์ 4,433,460.00    3,326,606.26     5,322,110.00              

รายการ
ปี 2565

เหตุผล / ความจําเป็น
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ปี 2566

งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายธุรกิจหอพกั

เงินเดือนละค่าจ้างหอพัก 685,320.00       606,482.00        837,120.00                  เจ้าหนา้ที� 4 คน 

ค่าจ้างดูแลอาคารหอพัก (สัญญาจ้าง) 100,800.00       112,078.13        -                                เปลี�ยนเป็นจ้างประจาํ (เงินเดือนและค่าจ้างหอพัก )

ค่าทาํงานล่วงเวลา 148,000.00       107,032.50        110,000.00                  ค่าทาํงานนอกเวลาทาํงานปกติ และวันหยุด

ค่าจ้างทาํความสะอาด 308,640.00       291,000.00        336,000.00                  จ้างบริษทัมีคนทาํความสะอาด 2 คน

ค่าบาํเหนจ็เจ้าหนา้ที� 234,000.00       189,540.00        62,800.00                    เจ้าหนา้ที� 4 คน

ค่าบริการรักษาความปลอดภยั 352,000.00       328,972.00        493,458.00                  ค่าบริการรักษาความปลอดภยัหอพัก

ค่าเครื�องแบบเจ้าหนา้ที� 4,200.00           2,607.00             4,200.00                      เสื�อ เจ้าหนา้ที�และช่าง รวม 4 คน ๆละ 3 ตัว (ตัวละ 350 บาท )

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 36,000.00         22,448.60           36,000.00                    เงินสมทบประกนัสังคมของเจ้าหนา้ที� และช่าง รวม 4 คน

ค่าเงินชดเชยเจ้าหนา้ที� 13,000.00         13,000.00           -                                จ่ายตามกฎหมายกรณีเลิกจ้าง

ค่าใช้จ่ายหอพัก 150,000.00       125,781.64        150,000.00                  ค่าวัสดุสาํนกังาน วัสดุสิ�นเปลือง แบบพิมพ์ หมึกพิมพ์  

ถุงขยะ, กระดาษชาํระ , น ํ�ายาล้างและขจัดคราบห้องพัก

สเปรยป์รับอากาศ, ถุงมือ ไมก้วาด และอื�น ๆ

ค่าไฟฟ้า 1,600,000.00    1,345,434.21     1,600,000.00              ค่าไฟฟ้าหอพัก

ค่าน ํ�าประปา 400,000.00       394,831.59        400,000.00                  ค่าน ํ�าประปาหอพัก

ค่าบริการอินเทอร์เนต็ 15,600.00         15,492.00           15,600.00                    ค่าบริการอินเทอร์เนต็

ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชนใ์นอาคารหอพัก 4,955,716.65    4,955,716.65     4,955,716.65              เริ�มตั� งค่าตัดจ่ายสิทธิ 1 ม.ค 2550 - 31 ธ.ค. 2570

ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์ในห้องพัก 430,000.00       485,974.53        600,000.00                  ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์ในห้องพัก เช่น แอร์ ตู้เสื�อผ้า เครื�องทาํน ํ�าอุ่น เตียง ฯลฯ

ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์หอพัก 90,000.00         96,968.35           160,000.00                  ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์สาํนกังานและอุปกรณ์หอพัก

ค่าบริการกาํจัดแมลง 50,000.00         47,000.00           50,000.00                    ค่าบริการกาํจัดแมลงบริเวณหอพัก

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาสินทรัพย์ 600,000.00       413,877.33        600,000.00                  ค่าอุปกรณ์และค่าแรงในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาหอพัก และสินทรัพยห์อพัก

ค่าบริการดูแลรักษาลิฟท์ 20,000.00         18,000.00           20,000.00                    ค่าบริการดูแลรักษาลิฟท์

รวมรายจ่ายหอพกั 10,193,276.65 9,572,236.53     10,430,894.65            

รวมงบประมาณรายจ่าย 16,476,736.65 14,135,758.24   17,353,004.65            ***สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ***

ประมาณการรายรับสูงกว่างบประมาณรายจ่าย 22,503,763.35 24,485,669.96   24,817,495.35            

ปี 2566

งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ

1. เครื�องใช้สาํนกังาน 100,000.00       50,370.00           100,000.00                  คอมพิวเตอร์ เครื�องพิมพ์ เครื�องปรับอากาศ

2. ประตูเข้าออก สนง .สหกรณ์ 20,000.00         20,000.00           -                                ทาํเสร็จในปี 2565 เรียบร้อยแล้ว

3. อุปกรณ์หอพัก 250,000.00       304,280.92        400,000.00                  เพื�อจัดซื�ออุปกรณ์ที�ใช้สาํหรับการบริหารหอพักระหว่างปี +ประตูทางเข้าอาคารหอพัก

4. อุปกรณ์ในห้องพัก 1,000,000.00    614,686.65        1,000,000.00              แอร์ ตู้เสื�อผ้า เครื�องทาํน ํ�าอุ่น เตียง ที�นอน โต๊ะทาํงาน เกา้อี�

รวม 1,370,000.00    989,337.57        1,500,000.00              

รายการ เหตุผล / ความจําเป็น

งบประมาณ การจัดซื�ออุปกรณ์ ในสหกรณ์ และหอพกั

ปี 2565

รายการ
ปี 2565

เหตุผล / ความจําเป็น

 

 

 

3.  ประมาณการกำไรสุทธิ 

ประมาณการรายรับ 42,170,500.00 บาท ประมาณการรายจาย 17,353,004.65 บาท เทากับประมาณการกำไรสุทธิ 

24,817,495.35 บาท 

 

มติท่ีประชุม : .......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

4.3  เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการและกำหนดคาตอบแทนประจำป 2566 
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4.3  เลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการและกำหนดคาตอบแทนประจำป 2566 

 โดยท่ีขอ 102 ของขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2565 กำหนดใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 

ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเปนผูท่ีมีคุณวุฒิความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 

เศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมท้ังไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ จำนวนสองคน หรือคณะผูตรวจสอบกิจการ จำนวนหน่ึงคณะ หรือหน่ึงนิติบุคคล        

แตท่ีประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการหรือผูซึ่งดำรงตำแหนงหนาท่ีประจำในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได 

 จึงเสนอรายช่ือผูท่ีสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ เพ่ือใหท่ีประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 

จำนวน 3 ราย ดังน้ี 

1. พลตรี กฤษฎา  หลิมจำรัส   เสนออัตราคาตอบแทนปละ  120,000  บาท 

2. นางวิวรรณ  ลาภอนนัต    เสนออัตราคาตอบแทนปละ  126,000  บาท   

3. บริษัททีเค แอคเคา แอนด แอสโซซิเอท จำกัด เสนออัตราคาตอบแทนปละ 132,000  บาท 

    (นางสาวคณพิชญ  นาคคง) 

ท้ังน้ี คณะกรรมการดำเนินการสหกรณไดนำเสนอขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบกิจการของผูสมัครดังกลาว

ขางตนมาพรอมกันน้ีดวยแลว 

  จึงเสนอมาเพ่ือใหท่ีประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการของสหกรณและกำหนดคาตอบแทน

ตอไป 

 

มติท่ีประชุม : ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 
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ขอ้มูลเปรยีบเทยีบผูส้มคัรผูต้รวจสอบกจิการ สหกรณ์ออมทรพัย ์สวทช.จํากดั ประจําปี 2566
ขอมูลเปรียบเทียบ 1.พลตรี กฤษฎา หลิมจํารัส (อายุ 62 ป) 2.นางวิวรรณ ลาภอนันต  (อายุ 66 ป) 3. บริษัททีเค แอคเคา แอนด อแสโซซิเอท จํากัด

1.อัตราคาบริการตอป 120,000 บาท 126,000 บาท 132,000 บาท

2.การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง  ( 3-4 วัน) เดือนละ 1 ครั้ง  (ไมนอยกวา 1-2 วัน) เดือนละ 1 ครั้ง  (ครั้งละประมาณ 2-3 วัน พรอมทีมงาน 2-4 คน)

3.การศึกษา  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารงานบุคคล  - MBE.เศรษฐศาสตรสหกรณ  - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกรียตินิยมอันดับ 2)  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

4.ประวัติการทํางาน 1.อดีตขาราชการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2.อดีตขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ

3.อดตีผูสอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

4.อดีตผูจัดการ สอ.พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด

5.เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย

5.ประสบการณการตรวจกิจการ 1. กรรมการดําเนินการ สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด 4 ป 1.สอ.กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จํากัด 1. สอ.กองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด

   ในรอบ 5 ป 2. สอ.สื่อสารทหาร จํากัด 2 ป 2.สอ.กรมพัฒนาชุมชน จํากัด 2. สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

3. สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด 3 ป 3.สอ.กรุงเทพ จํากัด (เปนทีมงาน) 3. สอ.บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

4. สอ.สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ป 2566 4.สอ.พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด 4. สอ.พนักงานโอสถสภา จํากัด

5. สอ.กรมโยธาธิการ จํากัด 5. สอ.กรมอนามัย จํากัด

6. สอ.หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด 6. สอ.บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด

7. สหกรณหมูบานแกรนดพารค จํากัด 7. สอ.สํานักงาน กพ. จํากัด

8. สอ.สวทช.จํากัด 8. สอ.เพื่อพนักงานในเครือสหพัฒน จํากัด

9. สอ.กลุมการคาและพืชไร จํากัด

10. สอ.กลุมบริษัทพีเมียร จํากัด

11. สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด

12. สอ.วังเดิม จํากัด

13. สอ.สาธารณสุขนครนายก จํากัด

14. สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด

15. สอ.มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด

16. สอ.สภากาชาดไทย จํากัด

6.แนวความคิดในการทํางานปฏิบัติงาน     การตรวจสอบกิจการสหกรณ เปนกลไกสําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงาน 1.ในการตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการถือเสมือนหนึ่งเปนตัวแทน

   ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น เพิ่มคุณคา และปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของมวลสมาชิกที่เขามาตรวจและดูแลกิจการการดําเนินงานของสหกรณ

ของสหกรณใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสมาชิก ดูแลผลประโยนชของมวลสมาชิกทั้งหมด และรายงานผลการตรวจสอบ

ใหคณะกรรมการดําเนินการและสมาชิกทราบ

2.ในการตรวจสอบมุงหวังใหสหกรณบริหารงาน และดําเนินงาน เพื่อผลประโยชน

ของสหกรณและสมาชิกภายใตการบริหารความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ

ขอบังคับแหงสหกรณ ระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

3.ในการตรวจสอบมุงเนน การแกไข ปรับปรุง พัฒนา ชี้แนะ แนะนํา นําเสนอ

เพื่อความถูกตอง และผลประโยชนของสหกรณอยางยั่งยืน

7.การเบิกจายคาตรวจสอบกิจการ ขอรับคาธรรมเนียมการตรวจสอบ ตามที่สหกรณกําหนดการจาย ขอรับคาธรรมเนียมการตรวจสอบ ณ วันสิ้นป ขอรับคาธรรมเนียมการตรวจสอบ-เบิกจายเปนรายเดือน ๆ ละ 11,000 บาท
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรือ่งเพ่ือพิจารณา 

 

4.4  การคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนประจำป 2566 
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4.4   การคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนประจำป 2566 

 ในการดำเนินงานป 2566 ท่ีประชุมใหญจะตองเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเพ่ือทำหนาท่ีผูสอบบัญชีของ

สหกรณฯ  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณไดพิจารณาเสนอรายช่ือผูสอบบัญชีมาใหท่ีประชุมพิจารณา โดยคัดเลือกจากรายช่ือ

ผูสอบบัญชีภาคเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ จำนวน 1 ราย ไดแก 

   1. บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด เสนออัตราคาบริการตอป   100,000  บาท 

     (ลำดับท่ี 1 นางสาวเบญจมาภรณ ฤกษวิชานันท ลำดับท่ี 2 นายนิว หาญภักดี) 

  

บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด

(ลําดับที่ 1 นางสาวเบญจมาภรณ ฤกษวิชานันท ลําดับที่ 2 นายนิว หาญภักด)ี

1.อัตราคาบริการตอป 100,000 บาท

2.การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบ ประมาณปละ 4 ครั้ง พรอมผูชวยผูสอบบัญชี

ไมนอยกวา 5 คน

3.ประสบการณการตรวจบัญชี 1.สอ.ครูนครราชสีมา จํากัด

2.สอ.ปตท.จํากัด

3.สอ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

4.สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร จํากัด

5.สอ.กทม.จํากัด

6.สอ.ครูสุรินทร จํากัด

7.สอ.ครูนครสวรรค จํากัด

8.สอ.ครูนครศรีธรรมราช จํากัด

9.สอ.กรมปาไม จํากัด

10.สอ.ขาราชการสรรพากร จํากัด

11.สอ.บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด

12.สอ.สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จํากัด

 - สหกรณที่ตรวจปปจจุบัน (ป 2565) จํานวน 92 สหกรณ

 - สหกรณที่ตรวจในปกอน ๆ  (ปจจุบันไมไดตรวจ) จํานวน 141 สหกรณ

4.การเบิกจายคาธรรมเนียม งวดที่ 1 จํานวน 40,000 บาท 

   การสอบบัญชี เมื่อตรวจสอบระหวางป 1 ม.ค.66 - 30 ม.ิย.66 เสร็จสิ้น

งวดที่ 2 จํานวน 60,000 บาท

เมื่อสหกรณไดรับรายงานการสอบบัญชีประจําป 2566 แลวภายใน 3 วันทําการ

ขอมูล

 

 ท้ังน้ี  โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณไดนำเสนอขอมลูเก่ียวกับการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาคเอกชนดังกลาว

ขางตนมาพรอมกันน้ีดวยแลว 

 จึงเสนอมาเพ่ือใหท่ีประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีของสหกรณและกำหนดคาตอบแทนตอไป 

 มติท่ีประชุม : .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรือ่งเพ่ือพิจารณา 

 

4.5  เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำป 2566 
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4.5   เลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการประจำป 2566 

โดยท่ีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรพัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 

ชุดท่ี 22 โดยการไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2565 มีวาระการดำรงตำแหนง ดังน้ี 

   วาระการดำรงตำแหนง 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตำแหนง วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 

   ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 1 ปท่ี 2 

 1 นางสาวอมรา          จันคณา ประธานกรรมการ     

 2 นางสาววรระพี         ศรนีรา กรรมการ     

 3 นางสาวสุปรยีา         ตีระพิมลจนัทร กรรมการ     

 4 นายสิทธิพงษ           สายชุม กรรมการ     

 5 นางสาวสุทธิดา         พิมพากร กรรมการ     

 6 นายอิทธิพันธุ           หนูแหยม กรรมการ     

 7 นายวัลลภ               เรืองเดชชัยสกุล กรรมการ     

 8  นายสิทธิชัย             ชาติ กรรมการ     

 9 นายคมสันต สุทธิสินทอง กรรมการ     

10 นายสุระเศรษฐ         เพ็ชรอุไร กรรมการ     

11 นายชัยวัฒน             ยุวบูรณ กรรมการ     

12 นางสาวมาลี             ผดุงพล กรรมการ     

13 นางสาวนิตยา           บำรุงราษฎร กรรมการ     

14 นางสาวปณติตรา       สุมาหา กรรมการ     

15 นางปยวรรณ            ปนิทานเต กรรมการ     

ปรากฏวา ประธานกรรมการ ลำดับท่ี 1 ดำรงตำแหนงครบวาระแลว และกรรมการลำดับท่ี 2-7 ดำรงตำแหนงครบ

วาระแลว ดังน้ันในการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ครั้งน้ี  ท่ีประชุมใหญจะตองเลือกตั้ง ดังน้ี 

1.  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ  1 ตำแหนง 

2.  กรรมการดำเนินการสหกรณแทนตำแหนงท่ีครบวาระ จำนวน  6  คน 

ตามขอ 72 ของขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2565 โดยไมสามารถเลือกกรรมการลำดับท่ี 1-3 ไดอีก เน่ืองจากดำรงตำแหนง

ติดตอกันครบสองวาระ 

 จึงเสนอมาเพ่ือใหท่ีประชุมใหญพิจารณาเลือกตัง้กรรมการดำเนินการสหกรณตอไป 

มติท่ีประชุม : .............................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรือ่งเพ่ือพิจารณา 

 

4.6  การกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2566 
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4.6   การกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2566 

สหกรณยังคงมีความจำเปนตองกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2566 ไวเพ่ือเสริมสภาพคลองของ

สหกรณในยามจำเปน หากสมาชิกมีการขอถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษออกไป หรือมีการกูยืมเงินเพ่ือปรับอัตราดอกเบ้ียจายหรอืกูยมื

เงินเพ่ือใชในการบริการเงินกูแกสมาชิก จึงอาจจะตองมีการกูยืมในระหวางป 2566 ดังน้ันจึงขอเสนอวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันของ

สหกรณในป 2566 ไวเทากับป 2565 คือ 110,000,000 บาท 

อนึ่ง หากท่ีประชมุใหญสามัญไดอนมุัติตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณเสนอดังกลาวแลว คณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณจะตองขอความเห็นชอบไปยังนายทะเบียนสหกรณ (สหกรณจังหวัดปทุมธานี) ตอไปดวย 

 มติ : ............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 
4.7  การอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2565 
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4.7 การอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2565    

สหกรณมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิประจำป 2565 เปนจำนวนท้ังสิ้น 24,405,517.46 บาท คณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณฯ ขอเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 

ประกอบขอบังคับสหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด พ.ศ. 2565 ขอ 28 ดังน้ี 

  กำไรสุทธ ิ              24,405,517.46  บาท   (%)  

(1) เงินทุนสำรองจำนวนรอยละ 10.00 2,440,552.00    บาท 10.00% 

(2) คาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย     30,000.00  บาท   0.02% 

(3) เงินปนผลตามสวนหุน อัตรารอยละ 4.35     19,006,369.10  บาท 77.88% 

(4) เงินเฉลีย่คืนตามสวนดอกเบ้ีย อัตรารอยละ 9.60      1,900,879.22  บาท  7.79% 

(5) โบนัสเจาหนาท่ีสหกรณ     450,439.00  บาท  1.84% 

(6) โบนัสกรรมการ     270,000.00  บาท  1.11% 

(7) ทุนเพ่ือสวัสดกิารสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว    300,000.00    บาท  1.23% 

(8) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล       7,278.14  บาท  0.03% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม : .................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี  5 

 

 เรื่องอื่น ๆ  (ถามี) 
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ภาคผนวก 
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เรื่อง 

เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 2         หนา 

- รายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2565   60-111   

เอกสารประกอบการบรรยาย         หนา   

- รายงานคาตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ และผูจัดการ ประจำป 2565  112-113 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 2 

 

 รายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด  เอกสารการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

 

รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 

สหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 

วันศุกรท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ณ หองประชุม M119-120 ชั้น 1 อาคารเอ็มเทค  

และประชมุผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส Cisco Webex Meetings 

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

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

สมาชิกท่ีเขารวมการประชุม 398 คน จากจำนวนสมาชิกท้ังสิ้น 1,654 คน 

รายช่ือผูเขารวมการประชุมตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุม 

กรรมการดำเนินการท่ีเขารวมประชุม 

  1.  นางสาวอมรา จันคณา   รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกรรมการ 

  2.  วาท่ี ร.ต.หญิงปราณี เดชกุญชร   กรรมการและเหรัญญิก 

  3.  นางสาววรระพี ศรีนรา   กรรมการ 

  4.  นางสาวสุปรียา ตีระพิมลจันทร  กรรมการ 

  5.  นายสุธน วงศสุชาต   กรรมการ 

  6.  นายสิทธิชัย ชาต ิ   กรรมการ 

7. นางสาวบงกช ซี่โฮ   กรรมการและเลขานุการ  (Webex) 

8. นายนิพนธ จิรอาภากุล   กรรมการ    (Webex) 

9. นายสิทธิพงษ สายชุม   กรรมการ    (Webex) 

10. นายอรรถนิต ิ อัศวินนิมิตกุล  กรรมการ    (Webex) 

11. นางสาวศิริวรรณ อวมปาน   กรรมการ    (Webex) 

12. นางสาวมนชนก ณ พัทลุง   กรรมการ    (Webex) 

ผูเขารวมประชุม 

  1.  นายพิเนตร กลีบสุวรรณ   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชำนาญงาน   (Webex) 

  2.  นางสุรางค ปราสาททอง  ผูตรวจสอบกิจการ      (Webex) 

  3.  นายสิรวิชญ ไพศาสตร    ผูสอบบัญชี      (Webex) 

  4.  นายบรรยวัสถ พิมา    ทนายความ      (Webex) 

  5.  นางสาวณัฐหทัย ธาราไชย   ผูจดัการ 

  6.  นางทับทิม โรจนาวี   หัวหนางานการเงิน 

  7.  นางสาวนันทา ต่ำแดง   เจาหนาท่ีบัญชี 

  8.  นายนิรัน กลากลางดอน   นิติกร 

  9.  นางสาวนัดดา มิตรวงษา   เจาหนาท่ีการเงิน 
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  10.  นางสาวเกศชรินทร ธนะมิตร   เจาหนาท่ีการเงิน 

  11.  นางสาวธิติยา อวนมะโฮง   เจาหนาท่ีดูแลหอพัก 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 

 การประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ของสหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 

เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยระบบ Cisco Webex Meetings ใหสอดคลองกับสถานการณปจจบัุน ซึ่งมีการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิก และระเบียบท่ีกำหนดไว  

 เมื่อสมาชิกครบองคประชุมตามขอบังคับแลว นางสาวอมรา จันคณา รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธาน

กรรมการ ทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และท่ีประชุมไดเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังตอไปน้ี  

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานท่ีประชุม ขอมอบหมายให นายนิพนธ จิรอาภากุล กรรมการดำเนินการ เปนผูดำเนินการประชุมในวาระน้ี ดังน้ี  

1. นายนิพนธ จิรอาภากุล กรรมการดำเนินการ ไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดท่ี 21 ท่ีชวยกันทำงาน

ดวยความมุงมั่น ทำใหสหกรณฯ ผานวิกฤตตาง ๆ มาไดดวยดี และสามารถจัดการประชุมใหญไดเร็วกวาทุกครั้งท่ีผานมา 

2. นายนิพนธ จิรอาภากุล กรรมการดำเนินการ ไดแนะนำบุคลากรของสหกรณฯ ท่ีรับเขามาทำงานใหมจำนวน 2 คน 

ไดแก นางสาวณัฐหทัย ธาราไชย ตำแหนงผูจัดการ และนายนิรัน กลากลางดอน ตำแหนงนิติกร 

3. นายนิพนธ จิรอาภากุล กรรมการดำเนินการ ขอขอบคุณนายณฏฐพล วุฒิพันธุ (ประธานฯ) นางสาวอมรา จันคณา 

(รองประธานฯ) นางสุวรรณี ผูเจริญชนะชัย (รองประธานฯ) คณะกรรมการติดตามคดีทุกทานท่ีสละเวลาในการติดตามคดีตาง ๆ และ

ขอใหนายบรรยวัสถ พิมา ทนายความ (บริษัท ไดมอนดลอว จำกัด) รายงานความคืบหนาทางคดี กรณีพบการทุจริตของเจาหนาท่ี

สหกรณ ใหท่ีประชุมรับทราบ ดังน้ี 

นายบรรยวัสถ พิมา (ทนายความ)  ไดแจงความคืบหนาทางคดีลาสุด ดังน้ี  

1. สวนของคดีอาญา พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมสำนวนและพยานหลักฐาน ในสวนของการปลอมลายมือช่ือได

หลักฐานเรียบรอยแลว ทนายความแจงวาจะทำการนัดวันกับตำรวจและพยานของสหกรณฯ เพ่ือใหการเพ่ิมเติม 

2. สวนของคดีแพง ขอหาหรือฐานความผิด; ผิดสัญญาจางแรงงาน ละเมิด เรียกคาเสียหาย ดอกเบ้ีย ศาลแรงงาน

ภาค 1 (สระบุรี) ยื่นฟองเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 โดยศาลไดมีกำหนดนัดวันสืบพยานโจทกในวันท่ี 5 – 6 

กรกฎาคม 2565 และนัดสืบจำเลยในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565  

นายนิพนธ จิรอาภากุล (กรรมการดำเนินการ) ขอขอบคุณทนายความท่ีไดแจงความคืบหนาทางคดีตอท่ีประชุมน้ี  

มติท่ีประชมุ : ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563  

นายนิพนธ จิรอาภากุล กรรมการดำเนินการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 

2563 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2564 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 

2564 ตามท่ีเสนอ โดยไมมีการแกไข 
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วาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 3.1 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการป 2564  

นางสุรางค ปราสาททอง ผูตรวจสอบกิจการ ไดเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำป 2564 ตามเอกสาร 

รายงานกิจการประจำป 2564 ใหท่ีประชุมรับทราบ ดังน้ี 
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มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
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3.2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำป 2564 

 นางสาวนันทา ต่ำแดง เจาหนาท่ีบัญชี รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2564 ตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 

2564 ใหท่ีประชุมรบัทราบ ดังน้ี 

3.2.1 สมาชิกเขาใหม ลาออก และเสียชีวิตระหวางป 2564 

สมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,654 คน ประกอบดวยสมาชิกเดิม (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

1,799 คน สมาชิกเขาใหม 26 คน และสมาชิกลาออก 169 คน สมาชิกเสียชีวิตในระหวางป 2 คน 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

3.2.2 การใหบริการเงินกูระหวางป 2564 

สหกรณใหบริการเงินกูแกสมาชิกท้ังประเภทเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเงินกูสามัญในระหวางป 2564 จำนวน

ท้ังสิ้น 1,075 สัญญา รวมเปนเงินท้ังสิ้น 205,200,860.00 บาท ดังน้ี 

(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน จำนวน 848 สัญญา จำนวนเงิน  64,954,060.00 บาท 

(2) เงินกูสามัญ จำนวน 227 สัญญา จำนวนเงิน 140,246,800.00 บาท 

 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

3.2.3 การใหบริการเงินฝากออมทรัพยพิเศษและเงินฝากออมทรัพยระหวางป 2564 

สหกรณไดเปดใหบริการเงินฝากออมทรัพยพิเศษแกสมาชิกตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2546 และไดเปดบริการเงินฝาก

ออมทรัพยจากสหกรณอ่ืนดวย ปรากฏวา สมาชิกใหความสนใจเปดบัญชีในป 2564 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 รวมบัญชีเงิน

ฝากจำนวนท้ังสิ้น 1,688 บัญชี รวมเปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 97,458,996.97 บาท  

สหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 

เงินรับฝาก  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ลําดับที่ รหัส ชื่อบัญชีเงินรับฝาก จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (บัญชี)

1 10 เงินรับฝากออมทรัพย 128,852.44        10               

2 20 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 27,710,415.82    1,524           

3 21 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 1 25,433,194.98    40               

4 30 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 12 เดือน (1.75) 1,000,000.00      1                

5 31 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 18 เดือน (2.00) 25,887,881.71    47               

6 33 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 24 เดือน (2.25) 8,152,652.02      22               

7 34 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษประเภททวีทรัพย 30 เดือน (3.00) 9,146,000.00      44               

รวม 97,458,996.97    1,688           
      

มติท่ีประชมุ : ท่ีประชุมรับทราบ 

3.2.4 การจดัสรรทุนสาธารณประโยชนระหวางป 2564 

สหกรณมีงบประมาณสำหรบัการจัดสรรทุนสาธารณประโยชนในป 2564 ดังน้ี 

ทุนสาธารณประโยชนยกมาจากป 2563    521,431.28   บาท 

สหกรณไดจัดสรรกำไรสทุธิป 2563 เปนทุนสาธารณประโยชน      10,000.00   บาท 

หัก ทำบุญกฐินพระราชทานของกรมตรวจบัญชีสหกรณฯ       2,000.00   บาท 

คงเหลือเปนยอดยกไปสำหรบัการดำเนินงานในป 2565    529,431.28   บาท 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
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3.2.5 การจัดสรรทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวระหวางป 2564 

สหกรณไดจัดสรรทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวในป 2564 ดังน้ี 

ทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวยกมาจากป 2563          0.00   บาท 

สหกรณจัดสรรกำไรสทุธิของป 2563 เปนทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ 300,000.00   บาท 

หัก จายทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว 300,000.00   บาท 

คงเหลือเปนยอดยกไปสำหรับการดำเนินงานในป 2565          0.00   บาท 

หมายเหต ุจายทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว (สวนท่ีเกิน)     75,780.00   บาท 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

3.2.6 สินทรัพย และกำไรสุทธิระหวางป 2564 

 สหกรณไดเปดดำเนินการตั้งแตป 2544 และหอพักไดเปดดำเนินกิจการตั้งแตป 2550 เปนตนมา โดยกิจการมี

ความเจริญกาวหนาตามลำดับ ในป 2564 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สหกรณมีสินทรัพยท้ังสิ้น 595,589,263.68 บาท และมี

กำไรสุทธิ 22,937,701.46 บาท 

 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

3.2.7 รายงานคาตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ และผูจัดการ ประจำป 2564 

คาเบี้ยประชุม เงินเดือน อื่น ๆ รวม

1 นายณฏฐพล วุฒิพันธุ ประธานกรรมการ 6,000         -            -            6,000         

2 นางสาวอมรา จันคณา รองประธานกรรมการ คนที่ 1 13,500        -            -            13,500        

3 นางสุวรรณี ผูเจริญชนะชัย รองประธานกรรมการ คนที่ 2 6,500         -            -            6,500         

4 นางสาวบงกช ซี่โฮ กรรมการและเลขานุการ 8,000         -            -            8,000         

5 วาที่รอยตรีหญิงปราณี เดชกุญชร กรรมการและเหรัญญิก 4,000         -            -            4,000         

6 นายอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล กรรมการ 14,000        -            -            14,000        

7 นายสุธน วงศสุชาต กรรมการ 22,000        -            -            22,000        

8 นายนิพนธ จิรอาภากุล กรรมการ 21,500        -            -            21,500        

9 นายสิทธิพงษ สายชุม กรรมการ 11,500        -            -            11,500        

10 นายสิทธิชัย ชาติ กรรมการ 10,500        -            -            10,500        

11 นางสาววรระพี ศรีนรา กรรมการ 10,000        -            -            10,000        

12 นางสาวศิริวรรณ อวมปาน กรรมการ 11,500        -            -            11,500        

13 นางสาวมนชนก ณ พัทลุง กรรมการ 9,000         -            -            9,000         

14 นางสาวสุปรียา ตีระพิมลจันทร กรรมการ 10,500        -            -            10,500        

15 นางสาววิศรา ไชยสาลี กรรมการ 13,500        -            -            13,500        

16 นายธีระวัฒน วงษศรีสังข ประธานกรรมการ 2,500         -            -            2,500         

17 นายคมสันต สุทธิสินทอง กรรมการ 6,500         -            -            6,500         

18 นายประเดิม วณิชชนานันท กรรมการ 3,500         -            -            3,500         

19 นางสาวจันทรา งามวิริยะวงศชัย กรรมการ 2,500         -            -            2,500         

20 นางสาวอรุณศรี ศรีธนาอิทธิพล กรรมการ 1,000         -            -            1,000         

21 นายภาคภูมิ ศิริเวช กรรมการ 500            -            -            500            

22 นางสาวณัฐหทัย ธาราไชย ผูจัดการ -            150,000      -            150,000      

รวม 188,500      150,000      -            338,500      

สหกรณออมทรัพย สวทช. จํากัด

รายงานคาตอบแทนกรรมการดําเนินการ และผูจัดการ

ประจําปบัญชี 2564 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)

คาตอบแทนกรรมการ และผูจัดการ (บาท)
ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง

 

 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำป 2564 

นายสิรวิชญ ไพศาสตร ผูสอบบัญชี บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด ไดรายงานการตรวจสอบบัญชี 

และงบการเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2564 สรุปไดดังน้ี 
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มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมตเิปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินประจำป 2564 ตามท่ีเสนอ 
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4.2 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจำป 2565 

นางสาวนันทา ต่ำแดง เจาหนาท่ีบัญชี เสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจาย

ประจำป 2565 ตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2564 ดังน้ี    

 

สหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 

แผนงาน และงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจำป 2565 

 

นโยบายและแผนงาน 

1. กำหนดแผนการบริหารงานสหกรณ ดังน้ี  

1.1 บริหารสภาพคลองของสหกรณใหเพียงพอตอการใหบริการสมาชิก 

1.2 บริหารจดัการการเงินลงทุนของสหกรณใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการ 

 สหกรณแหงชาติ กำหนด 

2. ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และการทำงานท่ีเนนความมั่นคง  และโปรงใสตลอดจนสราง 

ความเจรญิเติบโตแบบยั่งยืน 

2.1 ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ โดยเครงครัด 

2.2 วางระบบการทำงาน และวิธีปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลกัการควบคุมภายในท่ีด ี

2.3 วางระบบการตรวจสอบเพ่ือใหการทำงานเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง 

2.4 พัฒนาระบบไอทีเพ่ือประสทิธิภาพในการทำงาน การบริการอยางตอเน่ือง 

แผนการทำงาน 

1. รับสมาชิกใหม     50  คน 

2. รับฝากเงินจากสมาชิก    20  ลานบาท 

3. จายเงินกูใหกับสมาชิก    240  ลานบาท 

4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดอืน 12  ครั้ง 

 

1. ประมาณการรายรับ 

ปี 2565

ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบี�ยรับจากเงินให้กู ้ 21,840,000.00 21,906,396.88   21,600,000.00 ดอกเบี�ยจากเงินให้สมาชิกกูย้ืม

ดอกเบี�ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 2,500,000.00    2,999,561.58     1,500,000.00    ดอกเบี�ยจากเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร 30,000.00         21,225.46           20,000.00         ดอกเบี�ยจากเงินฝากธนาคาร

ผลตอบแทนจากการลงทุน -หุ้น ชสอ. 4,000,000.00    4,360,000.00     4,000,000.00    เงินปันผลจากการถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั

รวม 28,370,000.00 29,287,183.92   27,120,000.00 -                                                                                                                                                       

รายได้อื�น

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000.00           4,100.00             5,000.00           สมาชิกสมคัรใหม ่และสมาชิกสมทบ

ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก 500.00               75.00                  500.00               สมาชิกถอนเงินฝาก ตามระเบียบของสหกรณ์

รายได้หอพัก 11,775,000.00 11,403,153.28   11,775,000.00 ค่าเช่าห้องพักและพื�นที� ค่าน ํ�า ค่าไฟฟ้า ค่าสวนกลาง ค่าปรับชาํระเกินกาํหนด

รายได้เบด็เตล็ด 20,000.00         48,203.00           80,000.00         รายได้ที�ไมจ่ัดอยูใ่นหมวดใด 

รวม 11,800,500.00 11,455,531.28   11,860,500.00 -                                                                                                                                                       

รวมประมาณการรายรับ 40,170,500.00 40,742,715.20   38,980,500.00 -                                                                                                                                                       

ปี 2564

เหตุผล / ความจาํเป็น
งบประมาณ รับจริง งบประมาณ

รายการ
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2. ประมาณการรายจาย 

ปี 2565

ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

หมวดดอกเบี �ย

ดอกเบี�ยจ่ายเงินรับฝาก 2,500,000.00    2,391,718.31     1,850,000.00    เพื�อจ่ายดอกเบี�ยเงินรับฝากจากสมาชิก

รวม 2,500,000.00    2,391,718.31     1,850,000.00    

หมวดหนี �สงสัยจะสูญ

หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�เงินกูใ้ห้กู ้ -                     1,154,686.65     -                     

หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�ตามคาํพิพากษา -                     422,369.82        -                     

หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�ระหว่างดาํเนินคดี -                     717,078.19        -                     

หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�ไมก่อ่ให้เกิดรายได้ -                     -                      -                     

เงินรอเรียกคืน-สงสัยจะสูญ -                     -                      -                     

หนี�สงสัยจะสูญ-ดอกเบี�ยตามคาํพิพากษาค้างรับ -                     -                      -                     

รวม -                     2,294,134.66     -                     

หมวดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัเจ้าหนา้ที�

เงินเดือนและค่าจ้าง 2,118,240.00    

เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้จัดการ 700,000.00       

ค่าล่วงเวลา 30,000.00         -                      30,000.00         สาํหรับเจ้าหนา้ที�ปฏิบติังานนอกเวลาทาํงานปกติ

โบนสัเจ้าหนา้ที� 553,040.00       -                      -                     จัดสรรจากกาํไรสุทธิตามข้อบงัคับของสหกรณ์

ค่าสวัสดิการเจ้าหนา้ที� 6,000.00           13,928.00           25,000.00         ค่าน ํ�าดื�มเจ้าหนา้ที� และน ํ�าดื�มวันประชุมกรรมการ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000.00           840.00                2,000.00           เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของเจ้าหนา้ที�

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 45,000.00         30,750.00           54,000.00         เงินสมทบประกนัสังคมของเจ้าหนา้ที�

ค่าบาํเหนจ็เจ้าหนา้ที� -                     -                      21,140.00         สาํรองเพื�อจ่าย กรณีเจ้าหนา้ที�พ้นสภาพตามระเบียบสหกรณ์

ค่าเครื�องแบบเจ้าหนา้ที�และกรรมการ 10,500.00         5,267.00             12,000.00         เสื�อ กรรมการ 15 คนๆ ละ 1 ตัว, เจ้าหนา้ที� 6 คนๆ ละ 3 ตัว (ตัวละ 350)

ค่าเงินชดเชยเจ้าหนา้ที� -                     75,000.00           -                     จ่ายให้เจ้าหนา้ที�ตามที�กฎหมายกาํหนด

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัสมาชิก

ค่าสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว -                     75,780.00           -                     ค่าพวงหรีดและเงินช่วยเหลือพิธีศพสมาชิกและครอบครัว ตามระเบียบสหกรณ์

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์

ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์และเครื�องใช้สาํนกังาน 72,000.00         74,875.36           100,000.00       ค่าเสื�อมราคารวม 5 ปี นบัตั� งแต่วันที�ซื�อสินทรัพย์

ค่าเสื�อมราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 24,000.00         23,579.90           24,000.00         ค่าเสื�อมราคารวม 5 ปี นบัตั� งแต่วันที�ซื�อสินทรัพย์

ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์ 20,000.00         4,884.50             20,000.00         ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื�องใช้สาํนกังาน และคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการอื�น

ค่าเบี�ยประชุม 187,500.00       188,500.00        195,000.00       คณะกรรมการดาํเนินการคนละ 500 บาท ต่อหนึ�งครั� ง

ค่าใช้จ่ายในวันประชุมกรรมการ 48,000.00         14,627.00           20,000.00         ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารและเครื�องดื�ม ในวันประชุมกรรมการ

ค่าพาหนะ 90,000.00         24,674.50           30,000.00         ค่าพาหนะในการติดต่องานภายนอก เช่น ประกนัสังคม สรรพากร ศาล ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายดาํเนินคดี 1,500,000.00    851,262.05        450,000.00       เพื�อใช้จ่ายในการดาํเนินคดีตามกฏหมาย

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 144,000.00       144,000.00        144,000.00       เพื�อจัดจ้างผู้ตรวจสอบกิจการ

ค่าตรวจสอบบญัชี 100,000.00       100,000.00        100,000.00       เพื�อจัดจ้างผู้ตรวจสอบบญัชี

ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 100,000.00       86,200.00           100,000.00       เพื�อใช้จ่ายในวันประชุมใหญส่ามญัประจาํปี

ปี 2564
เหตุผล / ความจําเป็น

2,268,040.00     2,821,320.00    เงินเดือนค่าจ้างเจ้าหนา้ที�สหกรณ์ 6 คน 

รายการ
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ปี 2565

ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 150,000.00       153,346.18        150,000.00       ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์สาํนกังาน เช่น ใบเสร็จ กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา ดินสอฯ

ค่าวัสดุสาํนกังาน 5,000.00           483.00                5,000.00           ค่าวัสดุสาํนกังานสิ�นเปลือง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 25,000.00         24,890.00           25,000.00         ค่าเช็คและค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม 30,000.00         -                      30,000.00         ค่าใช้จ่ายการศึกษาอบรมกรรมการและเจ้าหนา้ที�สหกรณ์

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ 5,000.00           -                      5,000.00           ค่าโปรแกรมป้องกนัไวรัส

ดอกเบี�ยเงินฝากไถ่ถอนกอ่นครบกาํหนด -                     90,534.26           -                     ดอกเบี�ยเงินฝากประจาํ ชสอ . ไถ่ถอนกอ่นครบกาํหนดการฝาก

หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�เงินสดขาดบญัชี -                     (55,000.00)         -                     เงินสดคงเหลือจากการรับจ่ายมีจาํนวนนอ้ยกว่ายอดคงเหลือในบญัชี

ค่ารับรอง 10,000.00         9,928.00             10,000.00         เพื�อรับรองบุคคลภายนอกสหกรณ์ เช่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบบญัชี

ค่าไปรษณีย์ 15,000.00         15,016.00           15,000.00         เพื�อจ่ายเป็นค่าส่งจดหมายไปภายนอก 

ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 15,000.00         25,108.42           15,000.00         ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของสหกรณ์ และไมจ่ัดเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด

ค่าโทรศัพท์ 30,000.00         29,124.00           30,000.00         ค่าโทรศัพทข์องสหกรณ์ และค่าคู่สายโทรศัพทข์องหอพัก

รวม 6,035,280.00    4,275,638.17     4,433,460.00    

ค่าใช้จ่ายธุรกิจหอพกั

เงินเดือนละค่าจ้างหอพัก 252,000.00       250,000.00        264,120.00       เจ้าหนา้ที�หอพัก 1 คน

เงินเดือนและค่าจ้างดูแลหอพัก (จ้างประจาํ ) 421,200.00       เงินเดือน 3 คน ระยะเวลา  9 (1 เม.ย. - 31ธ.ค.)

ค่าจ้างดูแลอาคารหอพัก (สัญญาจ้าง) 100,800.00       ค่าจ้างช่าง 2 คน ระยะเวลา 3 เดือน (1 ม.ค.  - 31 ม.ีค. ) 

ค่าทาํงานล่วงเวลา -                     143,460.00        148,000.00       ค่าล่วงเวลาการทาํงานในวันหยุดของช่าง (เม.ย. - ธ.ค.)

ค่าจ้างทาํความสะอาด 210,000.00       156,000.00        308,640.00       แมบ่า้น 1 คน 3 เดือน (ม.ค-ม.ีค.) และจัดจ้างบริษทั 9 เดือน (เม.ย.-ธ.ค.)

ค่าบาํเหนจ็เจ้าหนา้ที� -                     -                      234,000.00       เจ้าหนา้ที�และช่าง รวม 4 คน

ค่าบริการรักษาความปลอดภยั -                     -                      352,000.00       ค่าบริการรักษาความปลอดภยั 8 เดือน

โบนสัและค่าตอบแทนพิเศษหอพัก 67,000.00         -                      -                     โบนสัเจ้าหนา้ที� ช่าง และแมบ่า้นหอพัก

ค่าเครื�องแบบเจ้าหนา้ที� 4,200.00           3,960.00             4,200.00           เสื�อ เจ้าหนา้ที�และช่าง รวม 4 คน ๆละ 3 ตัว (ตัวละ 350 บาท )

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 27,000.00         19,500.00           36,000.00         เงินสมทบประกนัสังคมของเจ้าหนา้ที� และช่าง รวม 4 คน

ค่าเงินชดเชยเจ้าหนา้ที� -                     -                      13,000.00         ค่าบอกกล่าวตามกฏหมาย แมบ่า้น

ค่าใช้จ่ายหอพัก 90,000.00         145,101.97        150,000.00       ค่าวัสดุสาํนกังาน วัสดุสิ�นเปลือง แบบพิมพ์ หมึกพิมพ์  

ถุงขยะ, กระดาษชาํระ , น ํ�ายาล้างและขจัดคราบห้องพัก

สเปรยป์รับอากาศ, ถุงมือ ไมก้วาด และอื�น ๆ

ค่าไฟฟ้า 1,600,000.00    1,293,332.48     1,600,000.00    ค่าไฟฟ้าหอพัก

ค่าน ํ�าประปา 400,000.00       376,017.93        400,000.00       ค่าน ํ�าประปาหอพัก

ค่าบริการอินเทอร์เนต็ 30,000.00         16,467.22           15,600.00         ค่าบริการอินเทอร์เนต็

ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชนใ์นอาคารหอพัก 4,955,716.65    4,955,716.65     4,955,716.65    เริ�มตั� งค่าตัดจ่ายสิทธิ 1 ม.ค 2550 - 31 ธ.ค. 2570

ค่าติดตั� งกล้อง CCTV 34,030.05         34,030.05           -                     ตัดจ่ายหมดแล้ว (ปี 64 เป็นปีสุดทา้ย)

ค่าต่อเติมอาคารหอพักตัดบญัชี 30,690.57         30,690.57           -                     ตัดจ่ายหมดแล้ว (ปี 64 เป็นปีสุดทา้ย)

ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์ในห้องพัก 341,285.15        430,000.00       ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์ในห้องพัก เช่น แอร์ ตู้เสื�อผ้า เครื�องทาํน ํ�าอุ่น เตียง ฯลฯ

ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์หอพัก 40,567.76           90,000.00         ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์สาํนกังานและอุปกรณ์หอพัก

ค่าบริการกาํจัดแมลง 50,000.00         47,000.00           50,000.00         ค่าบริการกาํจัดแมลงบริเวณหอพัก

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาสินทรัพย์ 400,000.00       569,192.82        600,000.00       ค่าอุปกรณ์และค่าแรงในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาหอพัก และสินทรัพยห์อพัก

ค่าบริการดูแลรักษาลิฟท์ 20,000.00         18,000.00           20,000.00         ค่าบริการดูแลรักษาลิฟท์

รวม 8,850,637.27    8,843,522.60     10,193,276.65 

รวมประมาณการรายจ่าย 17,385,917.27 17,805,013.74   16,476,736.65 ***สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ***

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 22,784,582.73 22,937,701.46   22,503,763.35 

ปี 2564
เหตุผล / ความจําเป็นรายการ

200,000.00       

480,000.00       403,200.00        
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ปี 2565 เหตุผล

รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ และความจําเป็น

เครื�องใช้สาํนกังาน 150,000.00       176,820.11        100,000.00       คอมพิวเตอร์ เครื�องพิมพ์ เครื�องปรับอากาศ

อุปกรณ์หอพัก 150,000.00       235,212.08        250,000.00       ซ่อมชุดกล้องวงจรปิด เปลี�ยนช่องสัญญาณทีวี และอุปกรณ์อื�นๆ

ประตูเข้าออก สนง .สหกรณ์ 20,000.00         -                      20,000.00         ปรับปรุงประตูสาํนกังานสหกรณ์ เพื�อความปลอดภยัในการทาํงาน

อุปกรณ์ในห้องพัก 1,000,000.00    709,255.56        1,000,000.00    แอร์ ตู้เสื�อผ้า เครื�องทาํน ํ�าอุ่น เตียง ที�นอน โต๊ะทาํงาน เกา้อี�

รวม 1,320,000.00    1,121,287.75     1,370,000.00    

การจัดซื�ออุปกรณ์ ในสหกรณ์ และหอพกั

ปี 2564

 
 

3.  ประมาณการกำไรสุทธิ 

ประมาณการรายรับ 38,980,500.00 บาท ประมาณการรายจาย 16,476,736.65 บาท เทากับประมาณการกำไรสุทธิ 

22,503,763.35 บาท 

 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมตเิปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรบั-รายจายประจำป 2565 ตามท่ีเสนอ 

โดยใหถัวเฉลี่ยการใชจายในหมวดงบประมาณทุกหมวดไมเกินวงเงิน 16,476,736.65 บาท 

4.3 พิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการและกำหนดคาตอบแทนประจำป 2565 

ประธานท่ีประชุม เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งและกำหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการประจำป 2565 ตามท่ี

เสนอในรายงานกิจการประจำป 2564 ซึ่งขอบังคับของสหกรณกำหนดใหมีผูตรวจสอบกิจการถาเปนบุคคลธรรมดา ใหมีจำนวนสอง

คน หรือเปนนิติบุคคล ใหมีจำนวนหน่ึงนิติบุคคล โดยมีผูสมัครท้ังหมด 4 ราย รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2564 

และท่ีประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนน โดยมีสมาชิกท่ีลงคะแนนท้ังหมดจำนวน 286 คน ผลการเลือกตั้งและการนับคะแนนเปน

ดังน้ี 

  1. นางสาวฤดี เกียรติกองทวี   (90,000.- บาท)                 186  คะแนน  (65%)  

   2. นางวิวรรณ ลาภอนันต     (120,000.- บาท)                 212  คะแนน  (74%) 

 3. นางสาวสุนารี มีทรัพย     (144,000.- บาท)        46  คะแนน  (16%) 

          4.  ดร.ศศิมาศ พรรณรัตน    (144,000.- บาท)        29  คะแนน  (10%) 

 5.  งดออกเสยีง                                          31  คะแนน  (11%) 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้ง นางวิวรรณ ลาภอนันต เปนผูตรวจสอบกิจการประจำป 2565 และกำหนด

คาตอบแทนปละ 120,000.- บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นบาท) และเลือกนางสาวฤดี เกียรติกองทวี เปนผูตรวจสอบกิจการสำรอง กำหนด

คาตอบแทนปละ 90,000 .-บาท (เกาหมื่นบาท) 
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4.4 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนประจำป 2565  

ประธานท่ีประชุม ไดนำเสนอขอมลูของผูสอบบัญชีภาคเอกชนใหท่ีประชุมใหญพิจารณาคัดเลือก 2 บริษัท ดังน้ี 

1. บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 2. บริษัท คิว.ออดิทติ้ง จํากัด

   (นายสิรวิชญ  ไพศาสตร)  (นายปรเมศร แพลูกอิน)

1.อัตราคาบริการตอป 100,000 บาท 100,000 บาท

2.การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบ ประมาณปละ 4 ครั้ง พรอมผูชวยผูสอบบัญชี อยางนอยปละ 3 ครั้ง พรอมผูชวยผูสอบบัญชี

ไมนอยกวา 5 คน ไมนอยกวา 3 คน

3.ประสบการณการตรวจบัญชี 1.สอ.สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จํากัด 1.สอ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํากัด

2.สอ.บริษัท ทีโอที จํากัด 2.สอ.วังเดิม จํากัด

3.สอ.ปตท.จํากัด 3.สอ.กรมโยธาธิการ จํากัด

4.สอ.กรมปาไม จํากัด 4.สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด

5.สอ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 5.สอ.ครูพระนครศรีอยุธยา จํากัด

6.สอ.ขาราชการสรรพากร จํากัด 6.สอ.กรมสรรพาวุธทหารเรือ จํากัด

7.สอ.บริษัท ทาอากาศยานไทย กัด 7.สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

8.สอ.พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด 8.สหกรณบริการ ไออารพีซี จํากัด

9.สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด 9.สอ.ศาลปกครอง จํากัด

10.สอ.ครูนครราชสีมา จํากัด 10.ชุมนุมสหกรณกรุงเทพ จํากัด

และสหกรณที่ตรวจปปจจุบัน จํานวน 98 สหกรณ ฯลฯ

4.การเบิกจายคาธรรมเนียม งวดที่ 1 จํานวน 40,000 บาท เมื่อสหกรณไดรับรายงานการสอบบัญชีประจําป 2565 แลว

   การสอบบัญชี เมื่อตรวจสอบระหวางป 1 ม.ค.65 - 30 ม.ิย.65 เสร็จสิ้น จํานวน 100,000 บาท

งวดที่ 2 จํานวน 60,000 บาท

เมื่อสหกรณไดรับรายงานการสอบบัญชีประจําป 2565 แลว

ขอมูลเปรียบเทียบ

 

โดยท่ีประชุมไดออกเสียงลงคะแนนคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยมสีมาชิกท่ีลงคะแนนท้ังหมดจำนวน 274 คน ผลการคัดเลือก

และการนับคะแนนเปนดังน้ี 

1. บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด (100,000 บาท)     222  คะแนน  (81%) 

2. บริษัท คิว.ออดิทติ้ง จำกัด   (100,000 บาท)      25  คะแนน  (9%) 

3. งดออกเสียง                                             30  คะแนน  (11%) 

มติท่ีประชุม :  สหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด มสีินทรัพยท้ังสิ้น จำนวน 

595 ลานบาท และผลการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน อยูในระดับ “ดี” ท่ีประชุมมีมติเลือกบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและ

กฎหมาย จำกัด โดยนางสาวเบญจมาภรณ ฤกษวิชานันท ผูสอบบัญชี ใหเปนผูสอบบัญชีสหกรณประจำป 2565 คาธรรมเนียมการ

สอบบัญชี จำนวน 100,000.- บาท (หน่ึงแสนบาท) และเลือกใหบัญชี บริษัท คิว.ออดิทติ้ง จำกัด โดยนายปรเมศร  แพลูกอิน เปน

ผูสอบบัญชีสำรอง กรณีท่ี นางสาวเบญจมาภรณ ฤกษวิชานันท ไมสามารถปฏิบัติงานได  

4.5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดำเนินการชุดท่ี 22 ประจำป 2565 

ประธานท่ีประชุม เสนอรายช่ือคณะกรรมการชุดท่ี 21 ประจำป 2564 ท่ีไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2563 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 และวาระการดำรงตำแหนง โดยในป 2565 มีประธานกรรมการลาออก จำนวน      

1 คน คือ นายณฏฐพล วุฒิพันธุ มีคณะกรรมการลาออกจำนวน 2 คน คือ นางสุวรรณี ผูเจริญชนะชัย และ นางสาววิศรา ไชยสาลี 
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และมีคณะกรรมการหมดวาระ จำนวน 8 คน ประธานท่ีประชุม ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการจำนวน        

1 คน และเลือกตั้งกรรมการเพ่ือดำรงตำแหนงแทนคณะกรรมการท่ีหมดวาระและลาออก รวม 10 คน ดังน้ี 

   วาระการดำรงตำแหนง 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตำแหนง วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 

   ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 1 ปท่ี 2 

 1 นายณฏฐพล           วุฒิพันธุ    ประธานกรรมการ     

 2 นายสิทธิพงษ สายชุม กรรมการ     

 3 นางสาววิศรา           ไชยสาลี กรรมการ     

 4 นางสุวรรณี              ผูเจริญชนะชัย รองประธานกรรมการ     

 5 นางสาวอมรา           จันคณา รองประธานกรรมการ     

 6 นางสาววรระพี ศรนีรา กรรมการ     

 7 นางสาวสุปรยีา          ตีระพิมลจนัทร กรรมการ     

 8  นายอรรถนิติ           อัศวินนิมติกุล กรรมการ     

 9 นายสุธน วงศสุชาต กรรมการ     

10 นางสาวบงกช ซี่โฮ กรรมการและเลขานุการ     

11 นางสาวศิริวรรณ        อวมปาน กรรมการ     

12 วาท่ีรอยตรีหญิงปราณ ี เดชกุญชร กรรมการและเหรัญญิก     

13 นายสทิธิชัย               ชาติ กรรมการ     

14 นายนิพนธ                จิรอาภากุล กรรมการ     

15 นางสาวมนชนก  ณ พัทลุง กรรมการ     

 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองสมาชิกท่ีลงสมคัรรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ จำนวน 1 คน และ

รับรองสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการจำนวน 12 คน ตามท่ีเสนอ และท่ีประชุมใหญดำเนินการเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนน  

ผลการเลือกตั้งและการนับคะแนนเปนดังน้ี 

เบอร ชื่อ-สกลุ สมัครตำแหนง 
คะแนน 

หมายเหตุ 
เต็ม ได % 

1   นางสาวอมรา         จันคณา ประธานกรรมการ 282 273 97 ไดรับเลือกตั้ง 

เปนประธานกรรมการ 

1   นายคมสันต สุทธิสินทอง กรรมการ 307 264 86 ไดรับเลือกตั้ง 

2   นายสุระเศรษฐ       เพ็ชรอุไร กรรมการ 307 264 86 ไดรับเลือกตั้ง 

3   นายชัยวัฒน          ยุวบูรณ กรรมการ 307 264 86 ไดรับเลือกตั้ง 

4   นางสาวมาลี          ผดุงพล กรรมการ 307 263 86 ไดรับเลือกตั้ง 

5   นางสาวนิตยา        บำรุงราษฎร กรรมการ 307 263 86 ไดรับเลือกตั้ง 

6   นางสาวปณิตตรา    สุมาหา กรรมการ 307 254 83 ไดรับเลือกตั้ง 

7   นางปยวรรณ         ปนิทานเต กรรมการ 307 256 83 ไดรับเลือกตั้ง 

8   นางสาวสุทธิดา       พิมพากร กรรมการ 307 255 83 แทน นายณฏฐพล วุฒิพันธ 

9   นายอิทธิพันธุ         หนูแหยม กรรมการ 307 238 78 แทน นางสุวรรณี ผูเจริญชนะชัย 

10   นายวัลลภ             เรืองเดชชัยสกุล กรรมการ 307 226 74 แทน นางสาววิศรา ไชยสาลี 
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เบอร ชื่อ-สกลุ สมัครตำแหนง 
คะแนน 

หมายเหตุ 
เต็ม ได % 

11   นายสิทธิชัย           ชาติ กรรมการ 307 226 74 ไดรับเลือกตั้ง (วาระท่ี 2 ปท่ี 1)  

12   นายอิทธิพัทธ         พิทวัสภาคิน กรรมการ 307 185 60 ไมไดรับเลือกตั้ง 

สรุปคณะกรรมการดำเนินการสหกรณชดุท่ี 22 ประจำป 2565 และวาระการดำรงตำแหนง เปนดังนี้ 

   วาระการดำรงตำแหนง 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตำแหนง วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 

   ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 1 ปท่ี 2 

 1 นางสาวอมรา          จันคณา ประธานกรรมการ     

 2 นางสาววรระพี         ศรนีรา กรรมการ     

 3 นางสาวสุปรยีา         ตีระพิมลจนัทร กรรมการ     

 4 นายสิทธิพงษ           สายชุม กรรมการ     

 5 นางสาวสุทธิดา         พิมพากร กรรมการ     

 6 นายอิทธิพันธุ           หนูแหยม กรรมการ     

 7 นายวัลลภ               เรืองเดชชัยสกุล กรรมการ     

 8  นายสิทธิชัย             ชาติ กรรมการ     

 9 นายคมสันต สุทธิสินทอง กรรมการ     

10 นายสุระเศรษฐ         เพ็ชรอุไร กรรมการ     

11 นายชัยวัฒน             ยุวบูรณ กรรมการ     

12 นางสาวมาลี             ผดุงพล กรรมการ     

13 นางสาวนิตยา           บำรุงราษฎร กรรมการ     

14 นางสาวปณติตรา       สุมาหา กรรมการ     

15 นางปยวรรณ            ปนิทานเต กรรมการ     

4.6 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมและค้ำประกันจากภายนอกประจำป 2565 

ประธานท่ีประชุม เสนอใหท่ีประชุมพิจารณากำหนดวงเงินกูยืมและค้ำประกันจากภายนอกประจำป 2565 โดยท่ีผาน

มามติ ท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2563 มีมติกำหนดวงเงินกูยืมและค้ำประกันจากภายนอกประจำป 2564 ไวจำนวน 

110,000,000.- บาท (หน่ึงรอยสิบลานบาทถวน)  

อน่ึง หากท่ีประชุมใหญสามัญไดอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณเสนอดังกลาวแลว คณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณจะตองขอความเห็นชอบไปยังนายทะเบียนสหกรณ (สหกรณจังหวัดปทุมธานี) ตอไปดวย 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกำหนดวงเงินกูยืมและค้ำประกันจากภายนอกประจำป 2565       

ในวงเงิน 110,000,000.- บาท (หน่ึงรอยสิบลานบาทถวน) ตามท่ีเสนอ 
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4.7  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 

นายนิพนธ จิรอาภากุล กรรมการดำเนินการ ไดแจงตอท่ีประชุมใหญเพ่ือทราบวา สหกรณมีกำไรสุทธิประจำป 2564 

เปนจำนวนท้ังสิ้น 22,937,701.46 บาท โดยท่ีประชุมใหญสามัญประจำปจะตองพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิดังกลาวตามขอ 28 ของ

ขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2563 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณขอเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตาม

แนวทางขอ 28 ของขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

(1) เงินทุนสำรองจำนวนรอยละ 10.00 2,294,000.00   บาท 

(2) คาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย     30,000.00 บาท  

(3) เงินปนผลอัตรารอยละ 4.00     17,769,784.77 บาท 

(4) เงินเฉลี่ยคืนอัตรารอยละ 10.50     2,257,676.52 บาท 

(5) โบนัสเจาหนาท่ีสหกรณ    226,120.00    บาท 

(6) ทุนสาธารณประโยชน       5,000.00    บาท 

(7) ทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว   350,000.00    บาท 

(8) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล      5,120.17    บาท 

ในการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกน้ัน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณเสนอใหจายเปนเงินสดและ

โอนเขาบัญชีเงินฝากของสมาชิกท่ีมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ โดยสมาชิกท่ีมีความประสงครับเปน

เงินสด ใหติดตอรับไดท่ีสำนักงานสหกรณตั้งแตวันท่ี 17 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ 

สวนสมาชิกท่ีมีความประสงคใหโอนเขาบัญชีเงินฝากใหแจงความประสงคท่ีเจาหนาท่ีสหกรณ หรือติดตอท่ีสำนักงานสหกรณ   

 มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจัดสรรกำไรสทุธิประจำป 2564 ตามท่ีเสนอ 

4.8  พิจารณาอนุมัติตัดจำหนายหนี้สูญ 

นายนิรัน กลากลางดอน เจาหนาท่ีนิติกร เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติตัดจำหนายหน้ีสูญ โดยอางอิงระเบียบของ

นายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตดัหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546 ดังน้ี  

ขอ 6. หนี้สูญท่ีจะตัดจำหนายออกจากบัญชีลูกหนี้ไดตองเปนหนี้ท่ีมีลักษณะ ดังนี้  

(1) ตองเปนหน้ีท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ หรือเน่ืองจากการประกอบกิจการของสหกรณหรือกลุมเกษตรกร  

(2)  ตองเปนหน้ีท่ีมีหลักฐานโดยชัดแจงท่ีสามารถฟองลูกหน้ีได 

(3)  มีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหน้ีตามสมควรแกกรณี หรือมีการฟองคดีแลวแตไมไดรับการชำระหน้ี โดย

ปรากฏวา  

(ก) ลูกหน้ีถึงแกความตายหรือเปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไป และไมมีทรัพยสินหรือสิทธ์ิใด ๆ จะ

เรียกรองใหชำระหน้ีได หากฟองคดีไปก็ทำใหเสียคาใชจายมากยิ่งข้ึนไมคุมกับหน้ีท่ีจะไดรับชำระ หรือ  

(ข) ลูกหน้ีเลิกกิจการ และมีหน้ีของเจาหน้ีรายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินท้ังหมดของลูกหน้ี และอยูในลำดับท่ีจะ

ไดรับชำระหน้ีกอนเปนจำนวนมากกวาทรัพยสินของลูกหน้ี หรือ  

(ค) ไดดำเนินการฟองลูกหน้ีในคดีแพง หรือไดยื่นคำขอเฉลี่ยหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ีถูกเจาหน้ีรายอ่ืนฟองในคดีแพง และใน

กรณีน้ัน ๆ ไดมีคำบังคับหรือคำสั่งของศาลแลว แตลูกหน้ีไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชำระหน้ีได หรือ  

(ง) ไดดำเนินการฟองลูกหน้ีในคดีลมละลาย หรือไดยื่นคำขอรับชำระหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ีถูกเจาหน้ีรายอ่ืนฟองในคดี

ลมละลาย และในกรณีน้ัน ๆ ไดมีการประนอมหน้ีกับลูกหน้ี โดยศาลมีคำสั่งเห็นชอบดวยกับการประนอมหน้ีน้ันหรือ  
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(จ) ลูกหน้ีถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย และไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหน้ีครั้งแรกแลว  

(4)  หากเปนหน้ีท่ีเกิดจากการทุจริต หรือความบกพรองในการดำเนินการของกรรมการดำเนินการ หรืออดีตกรรมการ

ดำเนินการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณ หรือกลุมเกษตรกร หรือบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในสหกรณหรือกลุมเกษตรกร หน้ีดังกลาวตองมี

การติดตามทวงถามตามสมควรแกกรณีจนถึงท่ีสุดแลว หากจะฟองลูกหน้ีจะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหน้ีท่ีจะไดรับชำระหน้ี หรือมี

การฟองคดีแลวแตไมไดรับชำระหน้ีอันเน่ืองมาจากกรณีเชนเดียวกับขอ 6 (3) 

นายสุริยัน จันทรขอนแกน สมาชิกเลขทะเบียนที่ 1891

1. จํานวนหนี้ที่ขออนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ จํานวน 481,304.92 บาท

2. เหตุผลในการขอตัดจําหนายหนี้สูญ คือ ศาลพิพากษายกฟอง เพราะคดีขาดอายุความ

3. ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ มีมติกําหนดเปนวาระการประชุมใหญ เพื่อพิจารณาอนุมัติการตัดจําหนายหนี้สูญ

4. คําชี้แจงสภาพหลักฐานและการดําเนินการติดตามทวงถามหนี้

ลําดับที่ วันที่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 5 ก.พ. 2553 กู (ชําระงวดละ6,740*60งวด) 404,400.00 ผูค้ําคือ นายทรงเกียรติ์ กิตติสนธิรักษ และนายนิพนธ ราชาดี

2 ก.พ. 2553 - ม.ค. 2554 ชําระ 12 งวด 77,852.05   บางงวดสงชําระไมครบ (คงเหลือ 326,647.95)

3 25 ก.พ. 2554 ลาออกโอนหุนชําระหนี้ คงเหลือหนี้ 314,613.59 หนี้คงเหลือ หลังโอนหุนชําระ

4 7 ก.ค. 2554 สงหนังสือบอกกลาว ขอใหชําระหนี้ ถึง สุริยัน จันทรขอนแกน (ผูกู)

5 15 ส.ค. 2554 สงหนังสือบอกกลาว ขอใหชําระหนี้ ถึง นายทรงเกียรติ์ กิตติสนธิรักษ และ นายนิพนธ ราชาดี (ผูค้ํา)

6 6 มิ.ย. 2559 สงหนังสือบอกกลาว ขอใหชําระหนี้ ถึง สุริยัน จันทรขอนแกน (ผูกู)

7 19 ส.ค. 2559 ยื่นฟองผูกูและผูค้ําประกัน ตอศาลชั้นตน 481,304.92 ตนและดอกเบี้ย

8 10 ต.ค. 2559 ศาลชั้นตนพิพากษาใหผูกูและผูค้ํารวมกันชําระหนี้ และลูกหนี้ยื่นอุทธรณ

9 8 พ.ย. 2559 สหกรณขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ

10 30 ธ.ค.2559 สหกรณยื่นคําแกอุทธรณ

11 27 มี.ค. 2560 ศาลอุทธรณพิพากษากลับใหยกฟองสหกรณ

12 28 มิ.ย. 2560 สหกรณยื่นคํารองขออนุญาตฎีกา

13 29 มิ.ย. 2560 สหกรณยื่นฎีกา

14 10 พ.ค.2561 ศาลฎีกามีคําสั่งไมอนุญาตใหสหกรณฎีกา คดีถึงที่สุด

หมายเหตุ การอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญเปนเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทานั้น มิไดเปนการระงับซึ่งสิทธิเรียกรองจากผูตองรับผิดชอบตอสหกรณแตอยางใด

สหกรณออมทรัพย สวทช . จํากัด

เพื่อพิจารณาอนุมัติการตัดจําหนายหนี้สูญ

 

   โดยมีสมาชิกลงคะแนนท้ังหมดจำนวน 226 คน ผลการลงคะแนนเปนดงัน้ี 

   อนุมัติ 170 คะแนน (75%)   ไมอนุมัติ 56 คะแนน (25%)  

 มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหตัดจำหนายหน้ีสูญ จำนวน 481,304.92 บาท ตามท่ีเสนอ  
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4.9  พิจารณาโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนทุนสำรอง 

นางสาวนันทา ต่ำแดง เจาหนาท่ีบัญชี เสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปน     

ทุนสำรอง มีรายละเอียดดังน้ี  

          อางถึงหนังสือนายทะเบียนสหกรณ ที่ กษ 0406/ว.25758 วันที่ 25 สิงหาคม 2540 เรื่องคําแนะนํา

วิธีปฏิบัติกรณีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน ระบุวา เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปน

ระยะเวลานาน สวนที่ไมมีรายละเอียดวาเปนของสมาชิกผูใด เชน อาจเกิดจากที่ประชุมใหญอนุมัติเงินปนผล

และเงินเฉลี่ยคืนไวสูงกวาที่จายจริงและไมไดปรับปรุงสวนที่เกินเขาเปนเงินสํารอง จนลวงเลยมานาน ทําใหติดตาม

สาเหตุไมพบ เปนตน ใหสหกรณนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อขออนุมัติโอนเงินดังกลาวเขาเปน

ทุนสํารอง จากนั้นใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอที่ประชุมใหญเพื่อขออนุมัติกอน จึงโอนเขาเปนทุนสํารอง

และถาเงินจํานวนดังกลาวมีสาระสําคัญ ตองเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย

          มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 2/2565 มีมติอนุมัติ และใหนําเสนอที่ประชุมใหญ

เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามคําแนะนําวิธีปฏิบัติของนายทะเบียบสหกรณ มีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผล เงินเฉลี�ยคืน

ค้างจ่าย ค้างจ่าย

1 ปี 2552 157.98                -                      157.98                ไมม่ีรายละเอียด

2 ปี 2553 7,131.49             -                      7,131.49             ไมม่ีรายละเอียด

3 ปี 2554 8,570.33             -                      8,570.33             ไมม่ีรายละเอียด

4 ปี 2555 15,013.96           -                      15,013.96           ไมม่ีรายละเอียด

5 ปี 2556 57,744.08           2,176.36             59,920.44           ไมม่ีรายละเอียด

6 ปี 2557 73,064.34           9,889.41             82,953.75           ไมม่ีรายละเอียด

7 ปี 2558 54,568.55           7,508.23             62,076.78           ไมม่ีรายละเอียด

8 ปี 2559 62,030.77           4,390.46             66,421.23           ไมม่ีรายละเอียด

9 ปี 2560 72,544.25           16,608.29           89,152.54           ไมม่ีรายละเอียด

10 ปี 2561 17,186.66           -                      17,186.66           ไมม่ีรายละเอียด

368,012.41        40,572.75           408,585.16        

ลาํดับที� ประจาํปี รวม หมายเหตุ

 
  

 มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัตใิหโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนทุนสำรองของสหกรณ

เปนเงินจำนวน 408,585.16 บาท ตามท่ีเสนอ 

4.10 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับฯ โดยยกเลิกขอบังคับฉบับเดิม และถือใชขอบังคับฉบับใหม 

นายนิรัน กลากลางดอน เจาหนาท่ีนิติกร เสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับฯ โดยยกเลิกขอบังคับ

ฉบับเดิมและถือใชขอบังคับฉบับใหม เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สถานะของสมาชิกท่ีลาออกจาก

สำนักงานฯ และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานของขอบังคับสหกรณฯ ท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนด โดยไดดำเนินการแกไขขอบังคับใน

แตละหมวดและในหัวขอตาง ๆ ดังน้ี  
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 มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับฯ โดยยกเลิกขอบังคับฉบับเดิมและ

ถือใชขอบังคับฉบับใหม ตามรายละเอียดท่ีเสนอมา 
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วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ 

 ประธานท่ีประชุม และกรรมการดำเนินการ ไดแจงใหสมาชิกรับทราบขอมูลเพ่ิมเติม และตอบขอซักถามและ

ขอเสนอแนะของสมาชิก ดังน้ี 

5.1  ขอซักถามและขอเสนอแนะของสมาชิก 

เลขท่ีสมาชิก  00002250 นางสาวศิรินาถ แถบทอง  ขอฝากขอเสนอแนะไว 2 เรื่อง คือ 

1. การบริหารสหกรณฯ ขอใหคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ชวยกันบริหารใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดูเรื่อง

การชำระเงินของสมาชิก คาใชจายตาง ๆ ของสหกรณฯ 

2. การติดตามความคืบหนาของคดี โดยขอใหคุมคากับเม็ดเงินท่ีใชไปในการจัดจางทนายดวย 

ประธานท่ีประชุม (รองประธานฯ) นางสาวอมรา จันคณา 

สหกรณฯ ขอรับขอเสนอแนะไปพิจารณา และจะหาแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และตอนน้ีสหกรณฯ มี

เจาหนาท่ีนิติกรแลว เรื่องการติดตามความคืบหนาของคดก็ีคงจะมปีระสิทธิภาพมากข้ึน ถามีความคืบหนาอยางไร สหกรณฯ จะแจง

ใหสมาชิกรับทราบเปนระยะ ๆ คะ 

เลขท่ีสมาชิก  00002709 นางสาวกรรณิกา ลมูลพักตร 

ขอเรียนถามวา ชองทางการประชาสัมพันธขาวสารของสหกรณฯ มีชองทางใดบาง เน่ืองจากไมไดรับ E-Mail แจงขาวสาร

ของสหกรณฯ เลยคะ 

 (กรรมการดำเนินการ) นายนิพนธ จริอาภากุล 

ขอช้ีแจงวา การประชาสัมพันธขาวสารของสหกรณฯ มีหลายชองทางดวยกัน รบกวนสมาชิกทุกทานขอใหเขาไปเปน

สมาชิกในไลนกลุม และกลุม Facebook ของสหกรณฯ หรือหากสะดวกก็ไปติดตอท่ีสำนักงานสหกรณฯ ได เพราะมีบอรด

ประชาสัมพันธขาวสารอยูแลว และฝากเจาหนาท่ี IT ชวยดูแล Junk Mail ใหดวย ท้ังน้ี หาก Official Mail ของสหกรณฯ จะมี 

Wording ท่ีสุมเสี่ยงคิดวาเปน Junk Mail แตขอบอกวามันเปน Official Mail ของสหกรณฯ จริง ๆ จึงอยากใหสมาชิกรับทราบดวย

ครับ  

เลขท่ีสมาชิก  00000841 นายฉัตรชัย จันทรเดนดวง 

ขอเรียนถามวา การรับเงินปนผลโดยใหโอนเขาบัญชีของสมาชิกจะตองทำอยางไรครับ 

(กรรมการดำเนินการ) นางสาวสุปรียา ตีระพิมลจนัทร 

ขออธิบายใหสมาชิกทราบถึงข้ันตอนการขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน มี 3 วิธี ดังน้ี   
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5.2  การจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำป 2564 

ในการจายเงินปนผลและเงินเฉลีย่คืนใหแกสมาชิกน้ัน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณเสนอใหจายเปนเงินสดและ

โอนเขาบัญชีเงินฝากของสมาชิกท่ีมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ โดยสมาชิกท่ีมีความประสงครับเปน

เงินสด ใหติดตอรับไดท่ีสำนักงานสหกรณ ตั้งแตวันท่ี 17 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 14.00 น. สวน

สมาชิกท่ีมีความประสงคใหโอนเขาบัญชีเงินฝากใหแจงความประสงคท่ีเจาหนาท่ีสหกรณ หรือติดตอท่ีสำนักงานสหกรณในวันและ

เวลาทำการของสหกรณ   

ประธานท่ีประชุม (รองประธานฯ) นางสาวอมรา จันคณา 

ประธานท่ีประชุม กลาวขอบคุณ ตัวแทนสหกรณจังหวัดปทุมธานี ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี ทนายความ และ

สมาชิกท่ีเขารวมการประชุมใหญสามัญประจำปครัง้น้ีโดยพรอมเพรียงกัน ทำใหสามารถดำเนินการประชุมสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี และ

ปดการประชุม 

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

  

 (ลงช่ือ)      นางสาวอมรา จันคณา  ประธานท่ีประชุม 

                                          (นางสาวอมรา จันคณา) 

      

      

(ลงช่ือ)        นางสาวมาลี ผดุงพล     เลขานุการ/ผูตรวจรายงานการประชุม 

      (นางสาวมาลี ผดุงพล) 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

 

1. รายงานคาตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ และผูจัดการ ประจำป 2565 
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1. รายงานคาตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ และผูจัดการ ประจำป 2565 

คาเบี้ยประชุม โบนัส คาพาหนะ คาลงทะเบียนอบรม อื่น ๆ รวม

1 นายณฏฐพล วุฒิพันธุ 2564 ประธานกรรมการ 1,000          -   -         -                    -   1,000    

2 นางสาวอมรา จันคณา 2564, 2565 รองประธานกรรมการคนที่ 1, ประธานกรรมการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 7,000          -   -         -                    -   7,000    

3 นางสุวรรณี ผูเจริญชนะชัย 2564 รองประธานกรรมการคนที่ 2 500             -   -         -                    -   500       

4 นางสาวบงกช ซี่โฮ 2564 กรรมการและเลขานุการ 2,000          -   -         -                    -   2,000    

5 วาที่รอยตรีหญิงปราณี เดชกุญชร 2564 กรรมการและเหรัญญิก 2,000          -   -         -                    -   2,000    

6 นายอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล 2564 กรรมการ และกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 2,000          -   -         -                    -   2,000    

7 นายสุธน วงศสุชาต 2564 กรรมการ และกรรมการเงินกู 3,500          -   -         -                    -   3,500    

8 นายนิพนธ จิรอาภากุล 2564 กรรมการ และกรรมการเงินกู 2,500          -   -         -                    -   2,500    

9 นายสิทธิพงษ สายชุม 2564, 2565 กรรมการ, อนุกรรมการการลงทุน และกรรมการเงินกู 22,500         -   -         -                    -   22,500   

10 นายสิทธิชัย ชาติ 2564, 2565 กรรมการ และกรรมการเงินกู 17,000         -   -         -                    -   17,000   

11 นางสาววรระพี ศรีนรา 2564, 2565 กรรมการ และกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 9,500          -   -         -                    -   9,500    

12 นางสาวศิริวรรณ อวมปาน 2564 กรรมการ และกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 2,000          -   -         -                    -   2,000    

13 นางสาวมนชนก ณ พัทลุง 2564 กรรมการ และกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 1,500          -   -         -                    -   1,500    

14 นางสาวสุปรียา ตีระพิมลจันทร 2564, 2565 กรรมการ, อนุกรรมการการลงทุน และกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ 13,000         -   -         -                    -   13,000   

15 นางสาววิศรา ไชยสาลี 2564 กรรมการ และกรรมการเงินกู 1,500          -   -         -                    -   1,500    

16 นายวัลลภ เรืองเดชชัยกุล 2565 กรรมการ, อนุกรรมการการลงทุน และกรรมการเงินกู 19,000         -   -         -                    -   19,000   

17 นายอิทธิพันธุ หนูแหยม 2565 กรรมการ และอนุกรรมการการลงทุน 5,000          -   -         -                    -   5,000    

18 นางสาวสุทธิดา พิมพากร 2565 กรรมการ และเหรัญญิก 4,000          -   -         -                    -   4,000    

19 นางปยวรรณ ปนิทานเต 2565 กรรมการ และกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 5,000          -   -         -                    -   5,000    

20 นางปณิตรา สุมาหา 2565 กรรมการ และกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 6,500          -   -         -                    -   6,500    

21 นายชัยวัฒน ยุวบูรณ 2565 รองประธานกรรมการคนที่ 1 และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 4,500          -   -         -                    -   4,500    

22 นายคมสันต สุทธิสินทอง 2565 รองประธานกรรมการคนที่ 2, อนุกรรมการการลงทุน และกรรมการเงินกู 19,000         -   -         -                    -   19,000   

23 นายสุระเศรษฐ เพ็ชรอุไร 2565 กรรมการ และกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 10,000         -   -         -                    -   10,000   

24 นางสาวมาลี ผดุงพล 2565 กรรมการ และเลขานุการ 5,000          -   -         -                    -   5,000    

25 นางสาวนิตยา บํารุงราษฎร 2565 กรรมการ และกรรมการเงินกู 14,000         -   -         -                    -   14,000   

รวม 179,500       -   -         -                    -   179,500 

สหกรณออมทรัพย สวทช . จํากัด

รายงานคาตอบแทนกรรมการดําเนินการ

ประจําปบัญชี 2565 (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ปบัญชี ตําแหนง
คาตอบแทนกรรมการ (บาท)
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