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ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่  11 / 2556 
วันพุธที่  27  พฤศจิกายน  2556 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  อาคาร 3/1 ชั้น 3 เวลา 15.00 น. 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  10 / 2556 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  จ ากัด 
ครั้งที่ 10 /2556 

วันอังคารที่  29  ตุลาคม  2556 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  อาคาร 3/1   ชั้น 3   

                                                                        

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.มนตรี  ทวาโรจน์  ประธาน 

2. ผศ.ดร.มาริสา  จินะดิษฐ์ รองประธาน 

3. นางศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ  กรรมการและเหรัญญิก  

4. ผศ.สันติภาพ สระบัว  กรรมการ 

5. นายวรธน หงษ์สิงห์ทอง กรรมการ  

6. นายสมศักดิ์ สิริเสาวลักษณ์ กรรมการ 

7. ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์ กรรมการ 

8. นางรุ่งทิพย์ โคบาล กรรมการ 

9. นางสาวสารภา ฉะกระโทก กรรมการ 

10. นายไพรัช แก้วศรีงาม กรรมการ 

11. นางประภาพร  นันทการัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวปัณณวรรณ วาจางาม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม      

1. ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง  ผู้จัดการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางนุสรา เด่นอุดม                ผู้ตรวจสอบกิจการ 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2556 ประธานได้เข้าร่วม
ประชุม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (Cooperative Quality Award: CQA) ณ อาคาร
กองฝึกอบรมส่วนกลาง ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
จัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพ้ืนที่ 1 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายให้ทุกสหกรณ์
ต้องด าเนินการจัดท า CQA ภายในปีหน้า และสามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10 / 2556 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2556 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 
และขอแก้ไข/เพ่ิมเติมรายงานการประชุม ดังนี้ 

- หน้าที่ 2  ระเบียบวาระท่ี  1   
เดิม        โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2556 

    แก้ไขเป็น  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุม  ตามที่ได้มีการขอแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  9 / 2556 

3.1   การกู้สามัญเอทีเอ็ม 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการกู้สามัญเอทีเอ็ม พบว่ากรณีธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จ ากัด 

ทางสหกรณ์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบให้กับธนาคาร ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จ ากัด  
จะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการโดยตรง   

มติที่ประชุม  มอบ ผศ.ดร.นานา  ศรีธรรมศักดิ์   ด าเนินการเชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา (มหาชน) จ ากัด มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป 
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3.2    การแก้ไขระเบียบในสัญญาเงินกู้ 

ตามที่ข้อบังคับฉบับใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ได้รับการอนุมัติจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 นั้น เพ่ือให้ระเบียบสหกรณ์ฯ 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ สอดคล้องกับข้อบังคับฉบับใหม่ คณะกรรมการจึงร่วมกัน
พิจารณาและแก้ไขร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2556  

มติที่ประชุม  มอบ คณะอนุกรรมการเงินกู้  ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ว่า
ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2556 และน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4   รายงานการตรวจสอบกิจการ 

นางนุสรา   เด่นอุดม  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ติดภารกิจราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5   แถลงรายการรับ – จ่ายเงินประจ าเดือน ตุลาคม 

ผศ.อรพินท์   อ่วมเพ็ง  ผู้จัดการ  รายงานผลการรับ-จ่ายประจ าเดือนตุลาคม  2556 ดังเอกสารแนบ
ในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2556 หน้า 8 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   การเปลี่ยนแปลงสมาชิก 

ผศ.อรพินท์  อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานผลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ณ สิ้นเดือน
ตุลาคม  2556 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2556 หน้า 9 

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 7   สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน 

ผศ.อรพินท์   อ่วมเพ็ง  ผู้จัดการ  รายงานสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน ดังเอกสารแนบใน
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2556 หน้า 10 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 8   แถลงรายการจ่ายเงิน 

ผศ.อรพินท์  อ่วมเพ็ง  ผู้จัดการ  แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่า ในเดือนตุลาคม 2556 มีสมาชิกขอกู้
เงินฉุกเฉิน จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
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-     รับเงินวันที่ 30 กันยายน 2556 จ านวน 2 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท 
- รับเงินวันที่  11  ตุลาคม  2556 จ านวน 1 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาท 

ขอกู้สามัญ จ านวน 1 ราย รับเงินวันที่ 4 ตุลาคม 2556 จ านวน 1 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 229,027.65 บาท และ
ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ไปดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 6,520.00 
บาท 

      มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  9   ประมาณการรับ – จ่ายเงินประจ าเดือน 

ผศ.อรพินท์  อ่วมเพ็ง  ผู้จัดการ  รายงานประมาณการรับ-จ่ายเงิน ประจ าเดือนตุลาคม 2556 โดย
ข้อมูลที่น าเสนอรายงานเป็นการจัดท าข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 10/2556 หน้า 13 - 19 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 10   พิจารณาเงินให้กู้ 

ผศ.อรพินท์   อ่วมเพ็ง  ผู้จัดการ  แจ้งให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเงินให้กู้ของสมาชิกสามัญ 
ประจ าเดือนตุลาคม 2556 จ านวน 10 ราย ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2556 หน้า 12  

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องอ่ืนๆ 

11.1 ผศ.อรพินท์   อ่วมเพ็ง  ผู้จัดการ  แจ้งให้คณะกรรมการ 
11.1.1 ร่วมกันพิจารณาการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าเดือนกันยายน จ านวน 19 

รายการ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2556 หน้า 20-21 
11.1.2 แจ้งก าหนดการแจกทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของสมาชิกสหกรณ์ฯ ดังเอกสารแนบใน

รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2556 หน้า 22 
11.1.3 รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ฯ ดังเอกสารแนบใน

รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2556 หน้า 22-23 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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การประชุมครั้งต่อไป    วันพุธที ่27 พฤศจิกายน 2556  เวลา 15.00 น. 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 

 นางสาวปัณณวรรณ  วาจางาม 
       ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ 

นางประภาพร  นันทการัตน์ 
เลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  ทวาโรจน์ 
ประธานกรรมการสหกรณ์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/2556 

 3.1   การกู้สามัญเอทีเอ็ม 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

 3.2   การแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

ระเบียบวาระท่ี 4   รายงานการตรวจสอบกิจการ 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 


