สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล จํา กั ด
THE RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SAVING AND CREDIT CO - OPERATIVE LIMITED

ที่ สอ.มทร.2564/0502
12 กรกฎาคม 2565
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจําปี 2564
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด ทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนารายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจําปี 2564 จํานวน 1 ฉบับ
ตามที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล จํ า กั ด ได้ จั ด ประชุ ม ใหญ่
วิ ส ามั ญ ประจํ า ปี 2564 เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2564 ณ ลานโดม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นั้น
ในการนี้ สหกรณ์ฯ ขอส่งรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจําปี 2564 โดยการประกาศ
ไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ และสมาชิกสามารถดาวน์โหลดรายงานฯ ได้ที่ www.rmutscc.com เพื่อรับเอกสาร
หากสมาชิกเห็นว่า ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อทักท้วงใด กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม
2565 เมื่อพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ มิได้รับการทักท้วงประการใดจากท่าน ถือว่าท่านรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจําปี 2564 นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายศิวกร อ่างทอง)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด

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

สํานักงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 3 ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2549 4085-7 โทรสาร 0 2577 5037 Mobile:09 1512 4343

รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2564 วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน 2564

หนา 6

รายงานการประชุมใหญวสิ ามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด
วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ ลานโดม คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

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

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด

: เสริมสรางอุดมการณ บริหารโปรงใส ใสใจมวลสมาชิก

รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2564 วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน 2564

หนา 7

สารบัญ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการและกําหนดคาตอบแทน
ตรวจสอบกิจการ ประจําปบัญชี 2565
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประจําปบัญชี 2565
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

หนา
1
2
2
2
4
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด

: เสริมสรางอุดมการณ บริหารโปรงใส ใสใจมวลสมาชิก

รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2564 วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน 2564

หนา 1

รายงานการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด
วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน 2564
ณ ลานโดม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
*****************************************
สมาชิก ณ วันประชุม สมาชิกสามัญ จํานวน 2,537 คน
สมาชิกผูเขาประชุม สมาชิกสามัญ จํานวน 1,058 คน
คณะกรรมการดําเนินการเขาประชุม จํานวน 15 คน
1. นายศิวกร
อางทอง
ประธานกรรมการ
2. นายนที
ภูรอด
รองประธานกรรมการ
3. นายวสันต
บุญลิขิต
กรรมการและเหรัญญิก
4. นายเมธา
ศิริกูล
กรรมการ
5. นายประเสริฐ
จันทรสุวรรณ
กรรมการ
6. นางพรรษนันท
กําประสิทธ
กรรมการ
7. นายกุลชาติ
จุลเพ็ญ
กรรมการ
8. นางสันทนา
วุนจูด
กรรมการ
9. นายวัชรากร
เฉลิมวัฒน
กรรมการ
10. นายอิทธิพัทธ
จันทรสาคร
กรรมการ
11. นางสาวนันทธนภัส อัศวณัฏฐกร
กรรมการ
12. นางสาวพัฒนนรี
จันทราภิรมย
กรรมการ
13. นายเอกนรินทร
พุทธบรรจง
กรรมการ
14.นายเสกขพันธ
คงพิทักษ
กรรมการ
15. นายสุรชัย
รุงเรืองกุลวนิช
กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นายศิวกร อางทอง ประธานกรรมการดําเนินการ ทํา
หนาที่ประธานในที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมใหญวิสามัญประจําป ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ตามขอบังคับของสหกรณ พ.ศ. 2556 ขอ 69 องคประชุมในการประชุมใหญของสหกรณ
ฯ ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา 100 คน บัดนี้มีสมาชิก
มาประชุม ณ ที่นี้จํานวน 100 คน จึงถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับแลว
การประชุมใหญวิสามัญประจําปในวันนี้เพื่อเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบ
กิจการ ประจําปบัญชี 2565 เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการ และผูตรวจสอบกิจการที่ครบวาระตอไป
จึงเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2564 เพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด

: เสริมสรางอุดมการณ บริหารโปรงใส ใสใจมวลสมาชิก

รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2564 วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน 2564

หนา 2

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564
ตามหนังสือที่ สอ.มทร.2564/0940 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยสหกรณไดสงรายงาน
การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 ในวันเสารที่ 28 สิงหาคม 2564 เพื่อใหสมาชิกพิจารณารายงานการ
ประชุ มใหญ หากเห็ น ว า ไม ถูกต อง หรื อมี ขอทักทว งใดๆ กรุณาแจงใหส หกรณฯ ทราบภายในวัน ศุกรที่ 5
พฤศจิกายน 2564 ปรากฏวาเมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดแลว สหกรณฯ มิไดรับคําทักทวงประการใด จึงถือวา
สมาชิกไดรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 นี้แลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ดังเสนอ โดยไมมีการ
แกไข
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการและกําหนดคาตอบแทน ตรวจสอบกิจการ
ประจําปบัญชี 2565
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการซึ่งที่
ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการสหกรณ แลวทํารายงาน
เสนอตอที่ประชุมประจําเดือน และเสนอตอที่ประชุมใหญดวย
ในรอบปบัญชี 2564 ที่ผานมา สหกรณฯ ไดอนุมัติจางผูตรวจสอบกิจการตามมติที่ประชุม
ใหญประจําป 2563 คือ นางนันธิญา บางจั่น และ นางสาวคณธวัลย ศุภรัตนาภิรักษ อัตราคาตอบแทน
ตรวจสอบกิจการ 40,000.00 บาท ตอป
สําหรับปบัญชี 2565 นี้ ไดมีผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ฯ
จํานวน 2 คน จึงไมตองทําการลงคะแนนเลือกตั้งตามระเบียบของสหกรณฯ คือ
ลําดับ
รายชื่อผูสมัคร
เลขที่สมาชิก
1
นางนันธิญา บางจั่น
1823
2
นางสาวคณธวัลย ศุภรัตนาภิรักษ
1824
จึงเสนอตอที่ประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2564 ไดพิจารณารับรองตอไป โดยให
คาตอบแทนในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ เปนเงินจํานวน 40,000.00 บาท ตอป
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองนางนันธิญา บางจั่น และ
นางสาวคณธวัล ย ศุภ รัตนาภิรักษ เปน ผูตรวจสอบกิจ การประจําปบัญชี
2565 และ ปบัญชี 2566 โดยจายคาตอบแทนในการตรวจสอบกิ จ การ
ปบัญชีละ 40,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประจําปบัญชี 2565
พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ พ.ศ. 2542 ได กํ า หนดให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก เป น
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ อาศัยขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2556 และระเบียบวาดวยการเลือกตั้งประธาน
กรรมดําเนินการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564 มาใชในการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ บัดนี้ กรรมการดําเนินการวางลงรวม 7 ตําแหนง ทําใหตองดําเนินการเลือกตั้ง ดังนี้
การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ผูไดลําดับที่ 1 ถึงที่ 7 วาระการดํารงตําแหนง 2 ป
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด

: เสริมสรางอุดมการณ บริหารโปรงใส ใสใจมวลสมาชิก

หนา 3

รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2564 วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน 2564

หมายเลข
ประจําตัวผูสมัคร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อผูสมัคร
นายนที
นางสาววาสนา
นางสุธีลักษณ
นางสาวนันทธนภัส
นายสุรพงศ
นางพรรษนันท
นายพนมฉัต
นายเมธา
นายชลิต
นายอภิชาติ
นางดวงใจ
นายกมล
นายกมล
นายวิษณุพร
นายกิตติพงศ

ภูรอด
ผิวผลาผล
แกนทอง
อัศวณัฏฐกร
เอี่ยมสําอางค
กําประสิทธิ์
คงพุม
ศิริกูล
เชาววิไลย
สนธิสมบัติ
บุตรขํา
พรหมหลาวรรณ
สังขทอง
อรุณลักษณ
กลิ่นจันทร

เลขที่สมาชิก

ผลการเลือกตั้ง

ลําดับที่ไดรับ

3168
3254
1402
2956
0567
0043
3363
0242
3389
4939
1953
0112
2930
3905
3512

436 คะแนน
566 คะแนน
292 คะแนน
390 คะแนน
322 คะแนน
256 คะแนน
511 คะแนน
490 คะแนน
469 คะแนน
306 คะแนน
185 คะแนน
132 คะแนน
207 คะแนน
174 คะแนน
232 คะแนน

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

ทั้งนี้ การเลือกตั้งเปนการลงคะแนนผานเครื่องอิเล็กทรอนิกส ของ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) และควบคุมเครื่องฯ โดยเจาหนาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานี
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด จํานวน 7 คน โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป ดังนี้
1. นางสาววาสนา ผิวผลาผล
2. นายพนมฉัต คงพุม
3. นายเมธา ศิริกูล
4. นายชลิต เชาววิไลย
5. นายนที ภูรอด
6. นางสาวนันทธนภัส อัศวณัฏฐกร
7. นายสุรพงศ เอี่ยมสําอางค
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รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2564 วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน 2564

หนา 4

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
สมาชิกเสนอตอในที่ประชุม ขอใหทบทวน เรื่องโครงการกอสรางอาคารสํานักงานสหกรณ
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว เกิดประโยชนสูงสุดกับสมาชิก ทั้งนี้ ประเด็นที่สมาชิกเสนอมานั้น สหกรณได
ชี้แจงตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 แลว
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 12.30 น.

ลงชื่อ

ศิวกร อางทอง
ประธานในที่ประชุม
(นายศิวกร อางทอง)
ประธานกรรมการดําเนินการ

ลงชื่อ

สุรชัย รุงเรืองกุลวนิช
ผูต รวจรายงานการประชุม
(นายสุรชัย รุงเรืองกุลวนิช)
กรรมการดําเนินการและเลขานุการ
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด

: เสริมสรางอุดมการณ บริหารโปรงใส ใสใจมวลสมาชิก

