
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปี  2558   
วนัที   6   กมุภาพนัธ์   2559 

ณ  ห้องนําพราว โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี  อาํเภอเมอืง จังหวดัปัตตานี 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ประชุมโดยผู้แทนสมาชิก 
 

 ผูแ้ทนสมาชิกทงัหมด  จาํนวน      825         คน 
 ผูแ้ทนสมาชิกมาประชุม  จาํนวน      778         คน 
 

เริมประชุมเวลา  09.00  น. 
 

 นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร  ประธานกรรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จาํกดั  
เป็นประธานในการประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดงันี 
 

ระเบียบวาระท ี 1    เรืองทีประธานแจ้งให้ทปีระชุมทราบ 
 

ประธานฯ :  แจง้ทีประชุมทราบ   ดงันี 
 

            1.1  แนะนาํผูร่้วมดาํเนินการประชุม 
  1.1.1  นายภคัวฒัน ์ พงษเ์ดชวฒันาพร ประธานกรรมการ 
  1.1.2  นายประจกัษ ์ ชูศรี   รองประธานคนที 1 
  1.1.3  นายคาํรณ  สุขสาํราญ  รองประธานคนที 2 
  1.1.4  นายธาํรงศกัดิ ตนันิยม   กรรมการและเหรัญญิก 
  1.1.5  นายศุภชยั  ศกัดิแกว้  กรรมการและเลขานุการ 
  1.1.6  นายทวเีกียรติ ณ สงขลา  ประธานเงินกู ้

1.1.7  นายเสริม  ยอดรัตน ์  เลขานุการเงินกู ้
  1.1.8  นายนิพนัธ์ นฤมาณพงศกร  ประธานการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ 
  1.1.9  วา่ทีพ.ต.ฐิธิพนัธุ์ เลือนแกว้  เลขานุการการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ 

1.1.10 นายเกรียงศกัดิ จนัทร์เกิด  ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
 

ประธานฯ:  แนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ดงันี  
  1.  นายจาํเริญ  เพชรรุ่ง   ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ   
  2.  นายบุญสม  ทองศรีพราย  ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ 
  3.  นายถาวร  แสงดี   ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ 
  4.  นายนิวฒัน ์  แมนสกลุ  ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ 
  5.  นายนิติ  ดาราหะ   สหกรณ์จงัหวดัปัตตานี 
  6.  นายสุเมธา  สืบชาติ   ผอ.กรมส่งเสริมสหกรณ์อาํเภอเมือง 
  7.  นางสาวจารุณี  พรหมสอาด  ผูแ้ทนจากสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 



  8.  นางสาวนาํฝน แกว้แจง้   ผูแ้ทนจากสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
  9.  นางรสสุคนธ์  ประสิทธิรัชต ์  ผูแ้ทนจากสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 

 1.2  ขอเชิญผูแ้ทนสมาชิกชมวีดีทศัน์รายงานผลการดาํเนินงานปี  2558   ของคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  ชุดที 57    

  

 1.3  การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2558   ในวนันี  เป็นการประชุมโดยผูแ้ทนสมาชิก  
มีจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทงัสิน  825  คน   มีผูม้าประชุม  778  คน  
 

            1.4  คณะกรรมการดาํเนินการชุดที 57   ทียงัดาํรงตาํแหน่งอีก  1  ปี  มีจาํนวน  8  คน คือ 
 

  1.  นายประจกัษ ์  ชูศรี   กรรมการ 
  2.  นายประพนัธ์  เสาะสุวรรณ  กรรมการ 
  3.  นายทวเีกียรติ  ณ  สงขลา  กรรมการ 
  4.  นายชยักิจ  ชะดารัตน ์  กรรมการ 
  5.  วา่ทีพ.ต.ฐิธิพนัธุ์ เลือนแกว้  กรรมการ 
  6.  นายเสริม  ยอดรัตน ์  กรรมการ 
  7.  นายเกษม  มะเกะ   กรรมการ 
  8.  นายเสถียร  ถาวรสุข   กรรมการ 
 

 1.5  คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 57    ทีพน้จากตาํแหน่งตามขอ้บงัคบัขอ้  74   
ครบวาระ 1 วาระ  (2 ปี)    มีจาํนวน  4  คน  คือ  
 

  1.  นายศุภชยั  ศกัดิแกว้  กรรมการ 
  2.  นายนิพนัธ ์  นฤมาณพงศกร  กรรมการ 
  3.  นายสมบูรณ์  ไชยจรัส   กรรมการ 
  4.  นายพีรพฒัน์  ชูชยั   กรรมการ 
 

 1.6  คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 57   ทีพน้ตาํแหน่งตามขอ้บงัคบัขอ้ 74  
ครบวาระ 2  วาระ  (4 ปี)  จาํนวน  3  คน  คือ  
 

  1.  นายภคัวฒัน์  พงษเ์ดชวฒันาพร กรรมการ 
  2.  นายคาํรณ  สุขสาํราญ  กรรมการ 
  3.  นายธาํรงศกัดิ  ตนันิยม   กรรมการ  
 

ทปีระชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท ี 2    เรืองรับรองรายงานการประชุมครังทแีล้ว 
ประธานฯ : มอบหมายใหเ้ลขานุการนาํเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามญั   ประจาํปี 2557   
วนัที  15  กมุภาพนัธ์   2558   จาํนวน  11   หนา้  ใหที้ประชุมพิจารณา ( รายละเอียดเอกสารรายงาน 
กิจการประจาํปี  2558  หนา้  3 – 13  )  
ทปีระชุม รับรองโดยมีการแกไ้ข ดงันี  โดยใหเ้พิมรายละเอียดการขอเสนอการพิจารณาแกไ้ขบงัคบั   

ในระเบียบวาระ 4.2   



 ( แบบ ทข. 2 ) 
ข้อความและเหตุผลทขีอจดทะเบียนแก้ไขเพมิเติมข้อบังคบั                                                    

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากดั 
ข้อความเดมิ  ( 1 ) ข้อความใหม่  ( 2 ) เหตุผล  ( 3 ) 

 

หมวด  10 
ผู้ตรวจสอบกจิการ 

     ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกจิการ ใหที้ประชุมใหญ่เลือกตงัสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก   ผูมี้คุณวฒิุ   ความรู้ความสามารถในดา้น
ธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   จํานวน  4  คน  

 
            ผู้ตรวจสอบกจิการต้องมคุีณสมบตัิดงัต่อไปนี 

(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคล  
ภายนอก หรือนิติบุคคลทีไดรั้บเลือกตงั
จากทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ตอ้งไม่ผดินดั      
ชาํระหนี  ใน 1 ปี   บญัชีทีผา่นมา 

(2) ผา่นการอบรมจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
หรือหน่วยงานอืนทีได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือเคยเป็นผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบ
บญัชีภาครัฐ และได้รับการขึนทะเบียน
เป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

(3) ไม่เป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
หรือ บุคคล ทีอยู่ ในสั ง กัด นิ ติ บุ คคล   
ทีรับงานสอบบญัชีของสหกรณ์นนั 

                          (4)  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นี 
(5)   ไม่เป็นผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ที                    

ของสหกรณ์นี หรือสหกรณ์อืน 
                             (6)  พน้จากตาํแหน่งคณะกรรมการดาํเนินการ   
                                    สหกรณ์ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีทางบญัชี    
                                    ของสหกรณ์ 
 

 

หมวด  10 
ผู้ตรวจสอบกจิการ 

     ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกจิการ ใหที้ประชุมใหญ่
เลือกตงัสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมี้คุณวฒิุ      
ความรู้ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี         
การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์   จํานวน  3  คน  
   ผู้ตรวจสอบกจิการต้องมคุีณสมบตัิดงัต่อไปนี 

(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคล           
ภายนอก หรือนิติบุคคลทีไดรั้บเลือกตงั
จากทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์         
หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตอ้งไม่ผิด
นดัชาํระหนี ใน 1 ปี บญัชีทีผา่นมา 

(2) ไม่เป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบ         
บญัชี หรือบุคคลทีอยูใ่นสงักดันิติบุคคล
ทีรับงานสอบบญัชีของสหกรณ์นนั 

              (3)  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นี 
               (4)   ไม่เป็นผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ที 
                     ของสหกรณ์นี หรือสหกรณ์อืน 

 
 
 
 
 

  

 

ตามคาํแนะนาํ 
นายทะเบียนสหกรณ์ 

           ผู้ตรวจสอบกจิการต้องไม่มลีกัษณะต้องห้ามดงัต่อไปนี 
 
 (1)  เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึง

ทีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับ
ความผดิทีไดรั้บกระทาํโดยประมาท 
หรือความผดิลหุโทษ 

(2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจาก
ราชการ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ที 

 
 

 ผู้ตรวจสอบกจิการต้องไม่มลีกัษณะต้องห้าม
ดงัต่อไปนี 

 (1) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํ
พิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็น
โทษสาํหรับความผิดทีไดรั้บกระทาํ
โดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้

ออกจากราชการ องคก์ารหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหนา้ที 

ตามคาํแนะนาํ 
นายทะเบียนสหกรณ์ 



ข้อความเดมิ  ( 1 ) ข้อความใหม่  ( 2 ) เหตุผล  ( 3 ) 
(3) เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรือผู ้

ตรวจสอบกิจการ หรือมีคาํวนิิจฉยัเป็น
ทีสุดใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรือผู ้
ตรวจสอบกิจการ 

(4)  เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอน    
ออกจากตาํแหน่งกรรมการหรือผู ้
ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อ
หนา้ที 

(5) เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 

 
 

 

( 3 )  เ ค ย ถู ก ให้ พ้น จ า กตํา แห น่ ง
กรรมการห รื อผู ้ต ร วจสอบ
กิจการ  หรือมีคําวิ นิจฉัย เ ป็น
ที สุ ด ใ ห้ พ้ น จ า ก ตํ า แ ห น่ ง
กรรมการห รื อผู ้ต ร วจสอบ
กิจการ 

 (4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให ้  
ถอดถอนออกจากตาํแหน่ง
กรรมการหรือผูต้รวจสอบ
กิจการ  เพราะเหตุทุจริตต่อ
หนา้ที 

(5)  เคยถูกใหอ้อกจากการเป็น    
สมาชิกสหกรณ์ 

 

ข้อ 103 วาระการดาํรงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่งของผู้ตรวจสอบกจิการ ใหผู้ต้รวจสอบกิจการมีวาระ
การดาํรงตาํแหน่ง คราวละ 2 ปี   ถา้เมือครบกาํหนด เวลาแลว้ยงั
ไม่มีการเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ กใ็หผู้ต้รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ทีไปพลางก่อน  ผูต้รวจสอบกิจการที
พน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บการเลือกตงัอีกได ้
          การพน้จากตาํแหน่งของผูต้รวจสอบกิจการตอ้งพน้จาก
ตาํแหน่งเพราะเหตุอยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี 
                 (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
                 (2) ตาย 

ข้อ 103 วาระการดาํรงตําแหน่งและการพ้น
จากตําแหน่งของผู้ตรวจสอบกจิการ ใหผู้ต้รวจสอบ
กิจการมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง   คราวละ 1 ปี   ถา้เมือ
ครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตงัผูต้รวจสอบ
กิจการคนใหม่  กใ็หผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติั
หนา้ทีไปพลางก่อน  ผูต้รวจสอบกิจการทีพน้จาก
ตาํแหน่งอาจไดรั้บการเลือกตงัอีกได ้
         การพน้จากตาํแหน่งของผูต้รวจสอบกิจการ    
ตอ้งพน้จากตาํแหน่งเพราะเหตุอยา่งหนึงอยา่งใด 
ดงัต่อไปนี 

 

                (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือ ยนืต่อ         
ประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการ หรือยนืต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ แลว้แต่กรณี 

(4) ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน               
     ผูต้รวจสอบกิจการ ออกจากตาํแหน่งทงัคณะ 
     หรือรายบุคคล 

          (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
          (2)  ตาย 
          (3)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือ    
                ยนืต่อประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการ      
                หรือยนืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ        
                สหกรณ์ แลว้แต่กรณี 
         (4)  ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอด 
                ถอนผูต้รวจสอบกิจการ ออกจาก   
                ตาํแหน่งทงัคณะหรือรายบุคคล 

 

 

 
ระเบียบวาระท ี 3  เรืองเสนอทปีระชุมเพอืทราบ 
 
 

3.1  เรืองแจ้งสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี  2558 
ประธาน ฯ :    มอบหมายใหผู้จ้ดัการนาํเสนอ  รายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯในรอบปี 2558          
ใหที้ประชุมทราบ  ( รายละเอียดเอกสารรายงานกิจการ ประจาํปี 2558  หนา้  15  )  
 

ทปีระชุม รับทราบ 
 
 
 
 



3.2  เรืองรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 
ประธาน ฯ :    มอบหมายใหผู้จ้ดัการนาํเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2558         
ใหที้ประชุมทราบ  ( รายละเอียดเอกสารรายงานกิจการ ประจาํปี 2558  หนา้  15-21 )  
 

ทปีระชุม รับทราบ 
 

3.3   เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทแีล้ว  
 

 3.3.1  นายสิโรตม์  มยูรภักดิ  สมาชิกเลขท ี1450     สอบถามกรณีสมาชิกกูเ้งินโครงการ 
พฒันาชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  วงเงิน 3,000,000.00  บาท (สามลา้นบาทถว้น)   
ทีเสียชีวิต   จาํนวน  2  คน   สหกรณ์ฯไดด้าํเนินการอยา่งไร                                                                
ประธาน ฯ : มอบหมายใหผู้จ้ดัการเป็นผูชี้แจง 
ผู้จัดการ :  กรณีทีสมาชิกกูเ้งินโครงการดงักล่าว   สหกรณ์ฯโดยคณะกรรมการ ชุดที 56   ไดล้งมติ 
ใหฟ้้องร้องดาํเนินคดีแก่ผูค้าํประกนั และทายาทผูรั้บประโยชน์ โดยมอบทนายดาํเนินการ 
 

 3.4   เรืองรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกจิการ  ประจําปี  2558 
ประธาน ฯ : มอบใหผู้ต้รวจสอบกิจการ (นายเฉลิม นิลจนัทร์)  รายงานการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ 
ในรอบปี 2558    ( รายละเอียดเอกสารรายงานกิจการ ประจาํปี 2558 หนา้ 22–27 ) 
 

ทปีระชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท ี 4   เรืองเสนอทปีระชุมเพอืพจิารณา 
 

 4.1   การพจิารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน   งบกาํไรขาดทุน   และงบกระแสเงินสด 
ประธาน ฯ : เสนอใหที้ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด   
โดยมีดร.สุรินทร์  อีชโรจน์  และนางสุธาศินี  เขม็สุวรรณ  อธิบายชีแจงรายละเอียดประกอบการนาํเสนอ
พิจารณา  ( รายละเอียดเอกสารรายงานกิจการ ประจาํปี  2558   หนา้  29 -50  )   
 

มติทปีระชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด 
 

 4.2   การจัดสรรกาํไรสุทธิ  ประจําปี 2558   
ประธาน ฯ : เสนอใหที้ประชุมพิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิ  ประจาํปี 2558  ( รายละเอียดเอกสารรายงาน
กิจการ ประจาํปี  2558  หนา้  51 )  
 

มตทิปีระชุม มีมติดว้ยเสียงขา้งมากจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี แต่ละรายการ  คือ 
1.  เห็นชอบตามทีกรรมการเสนอในขอ้  1,2,3,4,6,7,8,9,10 
2. ใหป้รับลดจาํนวนเงินในขอ้ 5  เป็นเงินโบนสัใหก้รรมการและเจา้หนา้ที 2,000,000.00  บาท  

เหลือจาํนวน  1,700,000.00  บาท  และใหน้าํไปเพิมในขอ้ 1  มีรายละเอียดจาํนวนเงิน ดงันี 
 
 
 



4.2    การพจิารณาจัดสรรกาํไรสุทธิ ประจําปี   2558 

รายการ จํานวนเงนิ ร้อยละ คาํชีแจงประกอบ 

1.   เป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  
      ของกาํไรสุทธิ 

       
16,825,308.55  

10.18 
- จดัตามขอ้บงัคบัขอ้ 28 เป็นทุนสาํรอง                      
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 

2.  เป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์                      
     แห่งประเทศไทย ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ    
     แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

              
10,000.00  

0.01 
- จดัตามขอ้บงัคบัขอ้ 28 เป็นค่าบาํรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ 5                   
ของกาํไรสุทธิ แต่ตอ้งไม่เกิน 10,000 บาท  

3.  เป็นเงินปันผลตามหุน้ใหส้มาชิกในอตัรา     
    ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปีของมูลค่าหุน้              
    (จดัสรรร้อยละ 6.00) 

     
118,788,483.78  

71.88 
- จดัตามขอ้บงัคบั 28 (1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ 
ใหแ้ก่สมาชิกในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าหุน้   
ทีชาํระแลว้ โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา 

4.  เป็นเงินเฉลียคืนใหส้มาชิกในอตัรา               
     ร้อยละ 7.50 ของจาํนวนดอกเบียเงินกู ้         
     ทีส่งชาํระสหกรณ์ฯ 

       
27,706,709.73  

16.77 
- จดัตามขอ้บงัคบัขอ้ 28 (2) เป็นเงินเฉลียคืน      
ใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนจาํนวนรวมแห่งดอกเบีย   
เงินกูซึ้งสมาชิกส่งแก่สหกรณ์ในระหวา่งปี 

5.  เป็นเงินโบนสัใหก้รรมการและเจา้หนา้ที     
     ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 

         
1,700,000.00  

1.03 
- จดัตามขอ้บงัคบัขอ้ 28 (3) เป็นเงินโบนสัแก่
กรรมการ เจา้หนา้ที และลกูจา้งสหกรณ์ไม่เกิน     
ร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 

6.  เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกิน    
    ร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุน้  
    ณ วนัสินปี 2555 

              
10,000.00  

0.01 
- จดัตามขอ้บงัคบัขอ้ 28 (4) เป็นทุนรักษาระดบั  
อตัราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุน้  
ของสหกรณ์ในวนัสินปี 

7.  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน                 
     ร้อยละ 10  ของกาํไรสุทธิ 

              
80,000.00  

0.05 

- จดัตามขอ้บงัคบัขอ้ 28 (6) เป็นทุน
สาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไร
สุทธิเพือสาธารณประโยชน์หรือการกศุลตามที
กาํหนด  ไวใ้นระเบียบสหกรณ์ 

8.  เป็นทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์       
    ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 

              
20,000.00  

0.01 

- จดัตามขอ้บงัคบัขอ้ 28 (5)ไม่เกินร้อยละ 10        
ของกาํไรสุทธิ สาํหรับค่าใชจ่้ายเพือการศึกษา    
ทวัไปหรือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ตามที     
กาํหนด  ไวใ้นระเบียบสหกรณ์ 

9.  เป็นทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์           
    ไม่เกินร้อยละ 10  ของกาํไรสุทธิ 

              
92,583.43  

0.06 
- จดัตามขอ้บงัคบัขอ้ 28 (7) ไม่เกินร้อยละ 10        
ของกาํไรสุทธิ เพือสงเคราะห์สมาชิกและ
ครอบครัวตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบสหกรณ์ 

10.  เป็นทุนเพือจดัตงัสาํนกังานหรือทุนอืนๆ 
              
20,000.00  

0.01 
- จดัตามขอ้บงัคบัขอ้ 28 (8) ไม่เกินร้อยละ 10   
ของกาํไรสุทธิ เพือสร้างความมนัคงใหแ้ก่สหกรณ์ 

รวมทังสิน 165,253,085.49  100.00   

 

 
 



 4.3  การพจิารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 
ประธาน ฯ : มอบหมายใหผู้จ้ดัการนาํเสนอรายละเอียดแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2559  
ใหที้ประชุมพจิารณา   ( รายละเอียดเอกสารรายงานกิจการประจาํปี  2558 หนา้ 52-56 ) 
 

มติทปีระชุม มีมติอนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2559  ดงัต่อไปนี 

หมวด/ประเภท 
งบประมาณ งบประมาณ 

คาํชีแจง   
ขอตงัปี 2558 ทอีนุมตัิ 

  
  หมวด 1  เงนิเดอืน - ค่าจ้าง       

  
  1.1  เงินเดือนเจา้หนา้ที 7,357,038.00 7,357,038.00  1.  เงินเดือน 6,561,840.00  บาท 

  
      

 2.  เลือนเงินเดือนปกติและกรณีพเิศษ (6%) 
375,480.00  บาท   

      
 3.สาํรองไวส้าํหรับปรับอตัราเงินเดือน
เจา้หนา้ที ซึงอาจปรับตาม   

      
   เงินเดือนขา้ราชการประมาณ 5 % เป็นเงิน 
340,518.00 บาท   

      
 4.ค่าจา้งแม่บา้นซึงจา้งเป็นรายวนัๆละ 300 
บาทเป็นเงิน 79,200 บาท   

  1.2  ค่าจา้งผูส้อบบญัชี 120,000.00 120,000.00  - เป็นค่าจดัจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
  

  1.3  ค่าจา้งยาม 324,000.00 324,000.00 
 - เป็นค่าจดัจา้งยามทีเป็นบริษทัหรือบุคคล
จาํนวน 2 นาย   

        
  

รวม 7,801,038.00 7,801,038.00   
  

  หมวด 2  ค่าตอบแทน       
  

  2.1  ค่าตอบแทนประธานกลุ่ม 276,440.00 276,440.00 
- เป็นค่าตอบแทนประธานกลุ่ม  42   คน      
ตามอตัราจาํนวนสมาชิกรวมกบัค่าพาหนะ   

      
อตัราเท่ากบักรรมการเดือนละครัง                
โดยจ่าย ใหเ้ป็นรายไตรมาส   

      - สมาชิกนอ้ยกวา่ 100 คนจ่าย 3,000  บาท/ปี 
  

      - สมาชิกตงัแต่ 101-200 คนจ่าย 4,000  บาท/ปี 
  

      - สมาชิกตงัแต่ 201 - 300 คนจ่าย 5,000  บาท/ปี 
  

      - สมาชิกตงัแต่ 301 คนขึนไปจ่าย 6,000  บาท/ปี 
  

  2.2  ค่าติดตามทวงหนีทนายความ 224,000.00 224,000.00 
- เป็นค่าติดตามหนี โดยคิดให ้2% จากจาํนวน
เงินทีเร่งติดตามได ้   

 
   

  

 
   

  

 
   

  

 
   

  



หมวด/ประเภท 
งบประมาณ งบประมาณ 

คาํชีแจง   
ขอตงัปี 2558 ทอีนุมตัิ 

  
  2.3  ค่าตอบแทนเจา้หนา้ทีผูห้กัเงิน 440,000.00 440,000.00  - เป็นค่าตอบแทนตามรายละเอียดดงัต่อไปนี 

  
         ใหส้หกรณ์ฯ      1. หน่วยงานสงักดั สพฐ. 

  
         1.1  สนง.เขต 1 บาท / คน / เดือน 

  
         1.2  เจา้หนา้ทีการเงินเขต 1 บาท / คน / เดือน 

  
         1.3  โรงเรียน 1 บาท / คน / เดือน 

  
       2. หน่วยงานอืนๆ 

  
          2.1 หน่วยงานอืนๆ / สนง. 1 บาท/คน/เดือน 

  
      

    2.2 เจา้หนา้ทีหน่วยงานอืนๆ/สนง. 2 บาท /       
     คน / เดือน   

       3. ขา้ราชการบาํนาญ 
  

      
    3.1 จ่ายใหส้มาชิกบาํนาญทีหกัเงินผา่น
ธนาคารคนละ 10.-/เดือน   

  2.4  ค่าสมนาคุณ 90,000.00 90,000.00  - เป็นค่าสมนาคุณหน่วยงาน  10,000  บาท 
  

      
 - สนบัสนุนร่วมกิจกรรมหรือบุคคลทีทาํ
ประโยชน์ใหส้หกรณ์  30,000  บาท   

       - สมาชิกฝากเงิน  50,000   บาท 
  

  2.5  ค่าตอบแทนกรรมการ 258,000.00 258,000.00 
 -เป็นค่าตอบแทนรายเดือนใหค้ณะกรรมการ
ดงันี ประธานกรรมการ    

      

 3,000 บาท/เดือน,เลขานุการ 2,500 บาท/เดือน,
รองประธานคนที1และ2 เหรัญญิกคนละ   
2,000  บาท/เดือน กรรมการอืนฯ                           
คนละ 1,000 บาท/เดือน 

  

  2.6 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 114,000.00 114,000.00 
 - เป็นค่าตอบแทนประธานผูต้รวจสอบ    
กิจการเดือนละ 3,500 บาท   

      และผูต้รวจสอบฯ 2 คน คนละ  3,000  บาท 
  

  2.7  ค่าตอบแทนเจา้หนา้ทีตาํรวจ 132,000.00 132,000.00 
 - เป็นค่าตอบแทนเจา้หนา้ทีตาํรวจรักษา     
ความปลอดภยัตลอดเวลาทาํการเงินและ   

      
ขณะขนสดระหวา่งสหกรณ์กบัธนาคารเหมา
จ่ายวนัละ 500 บาท (1 เดือน มี 22 วนัทาํการ)   

  2.8  ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที               
         จ่ายเงินปันผล 

35,000.00 35,000.00 - เป็นค่าตอบแทนสาํหรับเจา้หนา้ทีจ่ายเงิน     
ปันผลและ เฉลียคืน   

  2.9  ค่าตอบแทนในการเลือกตงั       
          ผูแ้ทนสมาชิก 

2,756,500.00 2,756,500.00 - เป็นค่าตอบแทนในการเลือกตงัผูแ้ทน   
สมาชิก  42  กลุ่ม (1,000 x 42)  + (จาํนวน
สมาชิก 5 บาท/คน) =  86,500 บาท 

  

             - เป็นค่าตอบแทนสมาชิกใชสิ้ทธิเลือกตงั 
  

      
 ผูแ้ทนสมาชิกปี  2557( 8,900 x 300 = 
2,670,000 บาท )   
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  2.10  ค่าตอบแทนพิเศษ 840,000.00 840,000.00 
 - ค่าตอบแทนเจา้หนา้ทีและลูกจา้ง กรณี
ปฏิบติังานในพืนที 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้   

      20 คนๆละ  3,500  บาท / เดือน  และใหเ้บิกอิง 
  

      ตามเกณฑร์ะบบราชการ 
  

  2.11  ค่าตอบแทนทีปรึกษาสหกรณ์ 60,000.00 30,000.00 
 - เป็นค่าตอบแทนครังละ 1,500 บาท / คน    
ตามความจาํเป็นรวมค่าพาหนะเดินทาง     

  2.12  เบียประชุม 588,000.00 540,000.00 
 - เป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ , 
กรรมการฝ่ายต่างๆและผูเ้ขา้ร่วมประชุม   

      คนละ 1,000 บาท อยา่งนอ้ยเดือนละครัง 
  

  2.13  เบียประชุมเจา้หนา้ทีการเงิน  50,000.00 50,000.00 
- เป็นค่าดาํเนินการและค่าเบียประชุมและ
พาหนะเพอืชีแจงแนวปฏิบติัจาํนวน    

          หน่วยหกัเงินใหส้หกรณ์     50 คนๆละ  1,000  บาท/ครัง  
  

  2.14  เบียประชุมประธานกลุ่มสมาชิก  84,000.00 84,000.00 
 - เป็นค่าเบียประชุมประธานกลุ่มสมาชิก      
คนละ 1,000 บาท อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง          
ไม่รวมค่าพาหนะ 

  

            
  

รวม 5,947,940.00 5,869,940.00   
  

  หมวดท ี3  สวสัดกิารเจ้าหน้าที       
  

  3.1  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000.00 80,000.00  - เป็นเงินจ่ายใหเ้จา้หนา้ทีเพอืค่าเล่าเรียนบุตร 
  

  3.2  ค่ารักษาพยาบาล 120,000.00 120,000.00 
 - เป็นค่ารักษาพยาบาลเจา้หนา้ทีตามระเบียบ
สหกรณ์รวมทงัใหเ้จา้หนา้ทีตรวจสุขภาพ         
ปีละ 1 ครัง 

  

  3.3  ค่าสมทบกองทุนประกนัสังคม 170,000.00 170,000.00 
 - เป็นเงินค่าใชจ่้ายใหส้าํนกังานประกนัสงัคม
ตามกฎหมายประกนัสงัคม   

 3.4  ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000.00 3,000.00 
 - เป็นเงินค่าใชจ่้ายใหส้าํนกังานประกนัสงัคม
ตามกฎหมายกองทุนทดแทน   

           
  

รวม 373,000.00 373,000.00   
  

  หมวดท ี4  สวสัดกิารสงเคราะห์       
  

  4.1  ค่าสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 11,000,000.00 11,000,000.00 
 - เป็นค่าช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรมโดย     
เขา้ร่วมกบัชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคใต ้   

      เงินช่วยเหลือรายละ 200,000 บาท 
  

  4.2  กองทุนสงเคราะห์สมาชิก            
          ถึงแก่กรรม 

20,000,000.00 20,000,000.00 
 - จ่ายใหท้ายาทสมาชิกทีเสียชีวติ                          
รายละ 300,000 บาท   

        
  

รวม 31,000,000.00 31,000,000.00   
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  หมวดท ี5  ค่าใช้สอยดาํเนินการ       

  

 5.1  ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ ์ 400,000.00 400,000.00 
 - สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายเกียวกบัเครืองเขียน 
แบบพิมพต่์างๆ เช่นกระดาษต่อเนืองแบบ
สญัญาเงินกู ้แบบบนัทึกขอ้ความใบเสร็จ 

  

      รับเงินรายเดือน 
  

  5.2   ค่าวสัดุสาํนกังาน 150,000.00 150,000.00 
 - สาํหรับเป็นค่าวสัดุเครืองใชส้าํนกังาน เช่น 
หมึกพิมพ ์ หมึกเครืองพรินเตอร์  ลวดเยบ็   

      กระดาษ ตรายางและอืนๆ ซองเอกสาร 
  

      ยนืยนัยอด แสตมป์ และซองใส่ใบเสร็จรับเงิน 
  

  5.3  ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 1,932,000.00 2,132,000.00 
- เป็นค่าใชจ่้ายต่างๆในการจดัประชุมใหญ่
สามญัประจาํปี  เช่น ค่าเบียประชุม   

      
1,000 บาท/คน ค่าเช่าสถานที ค่าประชุม
เตรียมการค่าดาํเนินการเลือกตงั และอืนๆ   

      

- เป็นค่าจา้งพิมพห์นงัสือรายงานประจาํปี 2558  
เพือรายงานผลการดาํเนินงาน จาํนวน           
1,300 เล่ม  ราคาเล่มละ 140 บาท                         
เป็นเงิน 182,000 บาท 

  

      
- สาํหรับเป็นเงินรางวลัแจกสมาชิก                 
ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี                         
เป็นเงิน 400,000 บาท 

  

  5.4  ค่าวสัดุประชาสัมพนัธ์ 300,000.00 300,000.00 
 - สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 
เช่น การจดัทาํ  แผน่พบั วารสาร   

      สอ.ครู ปัตตานี จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ 
  

  5.5  ค่าประชุมสัมมนาร่วม                      
         กบัองคก์รต่าง ๆ 

170,000.00 170,000.00 
 - เป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงพาหนะ               
ของกรรมการผูต้รวจสอบกิจการผูจ้ดัการ   

      เขา้ร่วมประชุมสมัมนาทางวชิาการที 
  

      องคก์รต่าง ๆ จดัขึน 
  

  5.6  ค่าศึกษาอบรมเจา้หนา้ที 70,000.00 70,000.00 
- เป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงพาหนะ         
ของเจา้หนา้ทีในหลกัสูตรทีเกียวขอ้ง                    
กบังานสหกรณ์ 

  

  5.7  ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 250,000.00 250,000.00 
- เป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางของ
คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีไปปฎิบติังาน   

      ตามหนา้ที 
  

  5.8  ค่าธรรมเนียมธนาคาร 90,000.00 90,000.00 
 - สาํหรับเป็นค่าธรรมเนียมในการส่ง โอนเงิน
ต่าง ๆ เช่น โอนเงินชาํระหนีใหส้ถาบนั   

      หรือสหกรณ์อืน ๆ โอนเงินกรณีสมาชิก 
  

      โอนสมาชิกภาพไปสหกรณ์อืน 
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  5.9  ค่าไปรษณียากรและโทรคมนาคม 200,000.00 200,000.00 
 - สาํหรับเป็นค่าลงทะเบียนหรือไปรษณียากร
ในการส่งจดหมายหรือเอกสารต่างๆ   

      ใหแ้ก่สมาชิกหรือหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้ง 
  

       และค่าอากรนิติกรรมสญัญาต่าง ๆ 
  

  5.10  ค่าสาธารณูปโภค 500,000.00 500,000.00 
 - สาํหรับเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์  
และนาํประปาและค่าอินเตอร์เนต   

        -  ค่าไฟฟ้า     
หมายเลข 073-336209  , 073-313243            
และหมายเลข 073-313085   

        -  ค่าโทรศพัท ์3 หมายเลข          
  

        -  ค่านาํประปา/นาํดืม       
  

        -  ค่า Internet       
  

  5.11  ค่ารับรอง 100,000.00 100,000.00 
 - เป็นค่ารับรองสมาชิกทีมาใชบ้ริการ และผูม้า     
เยยีมชมดูงาน หรือช่วยเหลืองานสหกรณ์   

  5.12  ค่านาํมนัเชือเพลิง 80,000.00 80,000.00 
 - สาํหรับเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงรถยนต ์        
และรถจกัรยานยนต ์ของสหกรณ์   

  5.13  ค่าเบียประกนั/ต่อทะเบียนรถ 120,000.00 120,000.00 
 - เป็นค่าเบียประกนัและค่าต่อทะเบียนรถ 
ดงัต่อไปนี   

        -  ค่าเบียประกนั     
    1.  ค่าเบียประกนัภยัและค่า พรบ.รถยนต ์/ 
รถจกัรยานยนต ์   

        -  ค่าต่อทะเบียนรถยนต ์         2.  ค่าเบียประกนัภยัสาํนกังานสหกรณ์ 
  

        -  ค่าต่อทะเบียนรถจกัรยานยนต ์     
    3.  ค่าเบียประกนัภยัการขนส่งเงินสด              
และเงินในสาํนกังาน   

  5.14  ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน 20,000.00 20,000.00  - เป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดินของสหกรณ์ 
  

  5.15  ค่าทาํงานล่วงเวลาของเจา้หนา้ที 80,000.00 80,000.00 
 - เป็นค่าปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีกรณีมีงาน
จาํเป็นเร่งด่วน   

  5.16  ค่าดูแลรักษาโปรแกรมคอมฯ 100,000.00 100,000.00 
 - เป็นค่าดูแลโปรแกรมคอมพวิเตอร์ระบบ
สหกรณ์ของ สอ.มอ.เป็นรายปี   

  5.17  ค่าใชจ่้ายอืนๆ 30,000.00 30,000.00 
 -  ค่าหนงัสือพิมพ ์แกว้พลาสติกสาํหรับ         
ดืมนาํ ฯลฯ   

  5.18  ค่าใชจ่้ายดาํเนินคดี 50,000.00 50,000.00  - เป็นค่าใชจ่้ายในการฟ้องร้องดาํเนินคดี  
  

  5.19  ค่าบาํรุง 35,000.00 35,000.00  - ค่าบาํรุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคใตอ้ตัรา  
  

  
     - ค่าบาํรุงชมรมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

ภาคใต ้   

  
     - ค่าบาํรุงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย 

   

รวม 4,677,000.00 4,877,000.00   
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  หมวดท ี6  ค่าบํารุงรักษา 

     
  6.1  ค่าบาํรุงรักษาครุภณัฑส์าํนกังาน 145,000.00 145,000.00 

 - เป็นค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์
สาํนกังานทุกประเภทใหอ้ยูใ่นสภาพ   

      ใชง้านไดต้ามปกติ 
  

  6.2  ค่าบาํรุงรักษายานพาหนะ 40,000.00 40,000.00 
 - เป็นค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนตใ์หอ้ยูใ่นสภาพใชง้านได ้   

      ตามปกติและยดือายกุารใชง้านตามสมควร 
  

      
ไดแ้ก่ การลา้งอดัฉีด เปลียนถ่ายนาํมนัเครือง
และการเขา้ตรวจสภาพตามกาํหนดเวลา   

  6.3  ค่าบาํรุงรักษาสวนหยอ่ม 10,000.00 10,000.00 
- เป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ดูแลสวนหยอ่ม                     
และบริเวณสหกรณ์   

รวม 195,000.00 195,000.00   
  

  หมวดท ี7  ค่าครุภัณฑ์       
  

  7.1 รถยนตส่์วนบุคคลไม่เกิน 7 ทีนงั 0.00 0.00   - สาํหรับใชใ้นงานของสหกรณ์ 
  

  7.2 กลอ้งถ่ายรูป CANON EOS 7D 0.00 0.00 
  - สาํหรับถ่ายภาพและบนัทึกวดีิโอ                       
ในกิจกรรมของสหกรณ์   

  7.3 หมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 180 KVA 250,000.00 250,000.00   - สาํหรับใชใ้นงานดา้นไฟฟ้าของสหกรณ์ 
  

  7.4 ตูส้าขาโทรศพัทพ์ร้อมระบบ
ติดตงั. 

40,000.00 40,000.00 
  - สาํหรับใชใ้นงานดา้นโทรศพัทแ์ยก               
คู่สายของสหกรณ์   

รวม 290,000.00 290,000.00   
  

  หมวดท ี8  โครงการ       
  

  8.1 โครงการแสดงมุฑิตาจิตสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

1,037,400.00 1,037,400.00 
 - รายละเอียดโครงการตามรายงาน                   
ประจาํปี 2558      

  8.2 โครงการส่งเสริมความสามารถ        
นกัเรียน                              

400,000.00 400,000.00  - รายละเอียดโครงการตามรายงาน                 
ประจาํปี 2558      

  8.3 โครงการพฒันาศกัยภาพสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

998,000.00 998,000.00 
 - รายละเอียดโครงการตามรายงาน                 
ประจาํปี 2558      

               
  

  8.4 โครงการส่งเสริมทุนการศึกษา
บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ 
         

1,500,000.00 1,500,000.00 
 - รายละเอียดโครงการตามรายงาน                  
ประจาํปี 2558      
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  8.5 โครงการจดัทาํแผนปฎิบติังาน          
และสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 

217,200.00 217,200.00  - รายละเอียดโครงการตามรายงาน         
ประจาํปี 2558      

  8.6 โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์(ถมดิน) 0.00 0.00  - ไม่นาํเสนอขออนุมติั 
  

  8.7 โครงการประชุมสัญจรสมาชิกฯ 3,988,000.00 0.00  - ไม่อนุมติั 
  

รวม 8,140,600.00 4,152,600.00   
  

  หมวดท ี9  งบกลาง       
  

  งบกลาง 300,000.00 300,000.00   
  

รวม 300,000.00 300,000.00     
รวมทังสิน ( 1 - 9 ) 58,724,578.00 54,858,578.00     

 

หมายเหตุ   ถวัจ่ายไดภ้ายในหมวด   

 
 

4.4   การพจิารณากาํหนดวงเงินกู้ยมืของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2559 
ประธานฯ :  นาํเสนอใหที้ประชุมพิจารณากาํหนดวงเงินกูย้มืของสหกรณ์ฯ   ประจาํปี  2559  
โดยคณะกรรมการดาํเนินการฯ  นาํเสนอวงเงินกูย้มืประจาํปี 2559  ในวงเงินไม่เกิน  3,000,000,000.00 บาท   
(สามพนัลา้นบาทถว้น)   
 

มติทปีระชุม มีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหก้าํหนดวงเงินกูย้มืของสหกรณ์ฯประจาํปี 2559   ไวไ้ม่เกิน  
3,000,000,000.00 บาท  (สามพนัลา้นบาทถว้น)   
 

 4.5  การพจิารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
ประธาน ฯ : เสนอใหที้ประชุมพิจารณาจดัจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   ซึงมีผูเ้สนอ  จาํนวน  2  ราย 
( รายละเอียดเอกสารรายงานกิจการ ประจาํปี  2558   หนา้  57  )     
 

มติทปีระชุม มีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหจ้ดัจา้งสาํนกังานบญัชีสุรินทร์และเพือน จาํกดั    และใหส้าํนกังาน 
บญัชีปรีชาเป็นผูส้อบบญัชีสาํรอง 
 

4.6   การเลอืกตังคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี58   
ประธาน ฯ :   เสนอใหที้ประชุมพิจารณาเลือกตงัประธานกรรมการดาํเนินการ  ชุดที 58  แทนตาํแหน่ง
ประธานกรรมการดาํเนินการทีพน้จากตาํแหน่ง ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 74 จาํนวน  1  คน  โดยสหกรณ์ไดรั้บสมคัร
สมาชิกเพือสรรหา เลือกตงัเป็นประธานกรรมการ  คือ นายศุภชยั  ศกัดิแกว้   
 

มติทปีระชุม มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หน้ายศุภชยั ศกัดิแกว้ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการดาํเนินการ ชุดที 58  
 
 
 
 



 4.7   การเลอืกตังกรรมการดาํเนินการ  ชุดท ี58 
ประธาน ฯ :   เสนอใหที้ประชุมเลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 58  แทนตาํแหน่งคณะกรรมการ
ดาํเนินการทีพน้จากตาํแหน่ง  ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 74    จาํนวน  6  คน    โดยสหกรณ์ฯไดรั้บสมคัรสมาชิก 
เพือสรรหา  เลือกตงัเป็นคณะกรรมการในเขตสรรหา   ดงันี 
 

 1. เขตสรรหาที 1     อาํเภอเมือง    จาํนวน  1  คน   คือ    นายอาทร   แววสง่า 

 2. เขตสรรหาที 5     อาํเภอยะหริง       จาํนวน  1  คน   คือ    นายประสิทธิ  ชยัชูชาติ 

 3. เขตสรรหาที 6     อาํเภอยะรัง      จาํนวน  1  คน   คือ    นายพรีพฒัน์   ชูชยั  
 4. เขตสรรหาที 8     อาํเภอสายบุรี    จาํนวน  1  คน   คือ    นายนิพนัธ์   นฤมาณพงศกร 

5. เขตสรรหาที 10   นอกสงักดัสพฐ. จาํนวน  1  คน   คือ    นายอาํนาจ  สมทรง 

6. เขตสรรหาที 12   ขา้ราชการบาํนาญ  จาํนวน  1  คน   คือ    นายชวรัตน์  เงินราษฎร์  
                                  

มติทปีระชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ใหเ้ป็นคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 58   แทนกรรมการทีพน้จาก
ตาํแหน่ง   จาํนวน  6  คน  ตามรายชือทีเสนอ 

 

4.8  การเลอืกตังผู้ตรวจสอบกจิการ 
ประธานฯ : เสนอใหที้ประชุมพิจารณาเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2559   
 

มติประชุม มีมติรับรองการเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2559  จาํนวน 3 คน เรียงตามลาํดบั
คะแนน  ดงันี 
  1.  นายธาํรงศกัดิ  ตนันิยม   
  2.  นายชณฐั      พรหมศรี 
  3.  นายประหยดั  สุขแกว้ 
 

 4.9  การพจิารณาจัดสรรเงินกองทุนอาํนวยสินเชือเข้าเป็นกองทุนสํารอง 
ประธานฯ : เสนอใหที้ประชุมพิจารณาจดัสรรเงินกองทุนอาํนวยสินเชือเขา้เป็นกองทุนสาํรอง 
มติประชุม อนุมติัเป็นเอกฉนัทด์ว้ยเสียงขา้งมาก 
 

ระเบียบวาระท ี5  เรืองอนื ๆ 
 

5.1  นายประภาส   เพช็รไทยพงค ์ สมาชิกเลขที  5522 
 1.  เรืองระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิก พ.ศ.  2543   แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที 2)  
                  พ.ศ. 2557  ในขอ้ 5,6,7  ประเดน็ทีนาํเสนอคือ ขอ้ 7.3   กาํหนดใหผู้แ้ทนสมาชิก 
                  เป็นผูแ้ทนสมาชิกอยูใ่นตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 2 ปี  นนั ถือวา่การลิดรอนสิทธิ 
                  ของผูแ้ทนสมาชิก 
 2.  รายงานการประชุมใหญ่ฯ เมือมีการประชุมเสร็จสินแลว้  ควรนาํลงในเวป็ไซด ์
                   ของสหกรณ์ เพอืใหผู้แ้ทนสมาชิกไดต้รวจสอบรายงาน และสามารถรับรอง 
                   ในทีประชุมคราวต่อไป เพือความรวดเร็ว 
 
 



 
5.2  วา่ทีร.ต.วศิาล   สุนนัทววิรรณ   สมาชิกเลขที  17506 
 1.  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯครังต่อไป  เห็นควรใหส้มาชิกสมทบสามารถ 
                   เขา้ร่วมประชุมใหญ่ได ้
 2.  ควรมีการจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิกสมทบ เพิมมากขึน 

 

 

ประธาน ฯ :   รับทราบ   และไดก้ล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่าน   ทีไดม้าร่วมประชุมในวนันี   
 
 

เลกิประชุมเวลา   18.30   น. 

 
 

 
 
 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศุภชยั   ศกัดิแกว้ 
(นายศุภชยั   ศกัดิแกว้) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

ภคัวฒัน์  พงษเ์ดชวฒันาพร 
(นายภคัวฒัน์  พงษเ์ดชวฒันาพร) 
ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 


