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ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 41 อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่
ข้อ 41 อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่
มีอำนำจหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยปัญหำทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจกำร มีอำนำจหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยปัญหำทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจกำร
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทรำบเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่ และวินิจฉัย
(1) รับทรำบเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่ และวินิจฉัย
ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อ 5
ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อ 5
(2) รับทรำบเรื่องสมำชิกออกจำกสหกรณ์ตำมข้อ 13
(2) รับทรำบเรื่องสมำชิกออกจำกสหกรณ์ตำมข้อ 13
(3) กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อำจกู้ยืมตำมข้อ 29
(3) กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อำจกู้ยืมตำมข้อ 29
(4) เลือกตั้งกรรมกำรดำเนินกำรตำมข้อ 42 , 45 และ
(4) เลือกตั้งกรรมกำรดำเนินกำรตำมข้อ 42 , 45 และ
ถอดถอนกรรมกำรดำเนินกำรตำมข้อ 44 (6)
ถอดถอนกรรมกำรดำเนินกำรตำมข้อ 44 (6)
(5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ตำมข้อ 57
(5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ตำมข้อ 57
(6) กำหนดบำเหน็จของกรรมกำรดำเนินกำร หรือกรรมกำร
(6) กำหนดบำเหน็จของกรรมกำรดำเนินกำร หรือกรรมกำร
เงินกู้ หรือผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ ตำมที่
เงินกู้ หรือผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ ตำมที่
เห็นสมควร
เห็นสมควร
(7) พิจำรณำงบดุลและรำยงำนประจำปีแสดงผลงำนของ
(7) พิจำรณำงบดุลและรำยงำนประจำปีแสดงผลงำนของ
สหกรณ์ ตำมข้อ 63
สหกรณ์ ตำมข้อ 63
(8) พิจำรณำกำรจัดสรรกำไรสุทธิตำมข้อ 64
(8) พิจำรณำกำรจัดสรรกำไรสุทธิตำมข้อ 64
(9) รับทรำบเรื่องกำรให้สหกรณ์เป็นสมำชิกสันนิบำต
(9) รับทรำบเรื่องกำรให้สหกรณ์เป็นสมำชิกสันนิบำต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ และ
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ และ
กำรตั้งสมำชิกเป็นผู้แทนของสหกรณ์เพื่อเข้ำประชุมและ
กำรตั้งสมำชิกเป็นผู้แทนของสหกรณ์เพื่อเข้ำประชุมและ
ออกเสียงในกำรประชุมใหญ่ของสันนิบำตสหกรณ์แห่ง
ออกเสียงในกำรประชุมใหญ่ของสันนิบำตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์
ประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์

ข้อความเดิม

ระเบียบวาระที่ 1
พิจารณาแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
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7
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ข้อ 47 อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกิจกำรทั้งปวงของสหกรณ์
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของสหกรณ์และตำมมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้ง
ในทำงอันจะทำให้เกิดควำมเจริญแก่สหกรณ์ทุกประกำร ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้

(13)

(12)

(10)
(11)

ข้อความเดิม
พิจำรณำรำยงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์
อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยในกำรดำเนินงำนประจำปี
ของสหกรณ์
พิเครำะห์และปฏิบัติตำมข้อบันทึกของนำยทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ หรืออธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู้ตรวจกำรสหกรณ์ หรือผู้สอบ
บัญชีซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
กำหนดรูปกำรซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุน
บรรดำสมำชิกตำมควำมมุ่งหมำยของสหกรณ์

ข้อ 47 อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกิจกำรทั้งปวงของสหกรณ์
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของสหกรณ์และตำมมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้ง
ในทำงอันจะทำให้เกิดควำมเจริญแก่สหกรณ์ทุกประกำร ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
(10) พิจำรณำรำยงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์
(11) อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยในกำรดำเนินงำนประจำปี
ของสหกรณ์
(12) พิเครำะห์และปฏิบัติตำมข้อบันทึกของนำยทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ หรืออธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู้ตรวจกำรสหกรณ์ หรือผู้สอบ
บัญชีซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(13) กำหนดรูปกำรซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุน
บรรดำสมำชิกตำมควำมมุ่งหมำยของสหกรณ์
(14) เลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการดาเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงานประจา
หน่วย

เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สำมำรถ
เลือกตั้งประธำนกรรมกำร
ดำเนินกำรหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมดำเนินกำรและเลือกตั้ง
ผู้ประสำนงำนประจำหน่วยได้

ระเบียบวาระที่ 1
พิจารณาแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
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(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ข้อความเดิม
ดำเนินกำรในเรื่องกำรรับสมำชิก ตลอดจนให้สมำชิก
ชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำถือหุ้นครั้งแรก และลงลำยมือ
ชื่อในทะเบียนสมำชิก ตำมข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7
ดำเนินกำรในเรื่องสมำชิกออกจำกสหกรณ์ตำมข้อ 11,
12 และ 13
ดูแลกำรคืนจำนวนเงินของสมำชิก และหักจำนวนเงินซึ่ง
สมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตำมข้อ 15 และ 16
ควบคุมและดำเนินกำรในเรื่องกำรส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือน
กำรงดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือน กำรถือหุ้นของสมำชิก
ให้เป็นไปตำมข้อ 20, 21 และ 23 ถึง 24
พิจำรณำดำเนินกำรในเรื่องกำรรับเงินฝำกและกู้ยืมเงิน
ตำมข้อ 26 ถึงข้อ 30
พิจำรณำดำเนินกำรและควบคุมในเรื่องกำรให้เงินกู้ตำม
ข้อ 31 ถึงข้อ 36
ดำเนินกำรในเรื่องนัดเรียกประชุมใหญ่ตำมข้อ 37 ถึง
ข้อ 41
พิจำรณำดำเนินกำรเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรเงินกู้
ตลอดจนมอบหรือถอนอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมกำรเงินกู้ตำมข้อ 48
พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตั้ง หรือจ้ำงและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่
แห่งสหกรณ์ตำมข้อ 53
(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ดำเนินกำรในเรื่องกำรรับสมำชิก ตลอดจนให้สมำชิก
ชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำถือหุ้นครั้งแรก และลงลำยมือ
ชื่อในทะเบียนสมำชิก ตำมข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7
ดำเนินกำรในเรื่องสมำชิกออกจำกสหกรณ์ตำมข้อ 11,
12 และ 13
ดูแลกำรคืนจำนวนเงินของสมำชิก และหักจำนวนเงินซึ่ง
สมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตำมข้อ 15 และ 16
ควบคุมและดำเนินกำรในเรื่องกำรส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือน
กำรงดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือน กำรถือหุ้นของสมำชิก
ให้เป็นไปตำมข้อ 20, 21 และ 23 ถึง 24
พิจำรณำดำเนินกำรในเรื่องกำรรับเงินฝำกและกู้ยืมเงิน
ตำมข้อ 26 ถึงข้อ 30
พิจำรณำดำเนินกำรและควบคุมในเรื่องกำรให้เงินกู้ตำม
ข้อ 31 ถึงข้อ 36
ดำเนินกำรในเรื่องนัดเรียกประชุมใหญ่ตำมข้อ 37 ถึง
ข้อ 41
พิจำรณำดำเนินกำรเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรเงินกู้
ตลอดจนมอบหรือถอนอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมกำรเงินกู้ตำมข้อ 48
พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตั้ง หรือจ้ำงและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่
แห่งสหกรณ์ตำมข้อ 53

ระเบียบวาระที่ 1
พิจารณาแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
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9

10

(18)

(17)

(15)
(16)

(14)

(13)

(12)

(10)
(11)

ข้อความเดิม
กำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์ตำมข้อ 60
เสนองบดุลกับรำยงำนประจำปี แสดงผลงำนของสหกรณ์
ต่อที่ประชุมใหญ่ตำมข้อ 63
ตรวจสอบกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ให้เป็นไปโดย
ถูกต้องตำมมติแห่งที่ประชุมใหญ่ตำมข้อ 64
พิจำรณำจัดกำรฝำกหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
ตำมข้อ 67
จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดำทะเบียน สมุด
บัญชี และเอกสำรต่ำง ๆ ของสหกรณ์ตำมที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 68 และ 69
ดูแลเรื่องกำรส่งรำยกำรหรือรำยงำนตำมข้อ 72
ดูแลกำรรับจ่ำยเงินและกำรเก็บรักษำเงินของสหกรณ์
ตลอดจนเงินสดของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
พิเครำะห์และปฏิบัติตำมข้อบันทึกของนำยทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ หรืออธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู้ตรวจกำรสหกรณ์ หรือผู้สอบ
บัญชีซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
พิจำรณำให้ควำมเที่ยงธรรมแก่บรรดำสมำชิกและ
เจ้ำหน้ำที่แห่งสหกรณ์ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป
เพื่อให้กิจกำรของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
(10) กำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์ตำมข้อ 60
(11) เสนองบดุลกับรำยงำนประจำปี แสดงผลงำนของสหกรณ์
ต่อที่ประชุมใหญ่ตำมข้อ 63
(12) ตรวจสอบกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ให้เป็นไปโดย
ถูกต้องตำมมติแห่งที่ประชุมใหญ่ตำมข้อ 64
(13) พิจำรณำจัดกำรฝำกหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
ตำมข้อ 67
(14) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดำทะเบียน สมุด
บัญชี และเอกสำรต่ำง ๆ ของสหกรณ์ตำมที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 68 และ 69
(15) ดูแลเรื่องกำรส่งรำยกำรหรือรำยงำนตำมข้อ 72
(16) ดูแลกำรรับจ่ำยเงินและกำรเก็บรักษำเงินของสหกรณ์
ตลอดจนเงินสดของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
(17) พิเครำะห์และปฏิบัติตำมข้อบันทึกของนำยทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ หรืออธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู้ตรวจกำรสหกรณ์ หรือผู้สอบ
บัญชีซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(18) พิจำรณำให้ควำมเที่ยงธรรมแก่บรรดำสมำชิกและ
เจ้ำหน้ำที่แห่งสหกรณ์ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป
เพื่อให้กิจกำรของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี

ระเบียบวาระที่ 1
พิจารณาแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
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(24)
(25)

(23)

(22)

(21)

(20)

(19)

ข้อความเดิม
พิจำรณำรำยงำนหรือควำมเห็นของผู้จัดกำร หรือ
ผู้ตรวจสอบกิจกำรหรือควำมเห็นของสมำชิก เกี่ยวกับ
กิจกำรของสหกรณ์
เชิญสมำชิกหรือบุคคลภำยนอกที่เห็นสมควร เป็นที่
ปรึกษำของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์
หรือประนีประนอมยอมควำมหรือมอบข้อพิพำทให้
อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำ
จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดำอุปกรณ์
ดำเนินงำนของสหกรณ์
จัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของสหกรณ์
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญพิจำรณำอนุมัติ
ถ้ำในปีใดที่ประชุมใหญ่ยังมิได้อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีก็ให้ใช้งบประมำณรำยจ่ำยสำหรับปีก่อน
ไปพลำง
ทำกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ในข้อ 2 (9)
พิจำรณำแต่งตั้งสมำชิกเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพื่อเข้ำ
ประชุมและออกเสียงในกำรประชุมใหญ่ของสันนิบำต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์
ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมำชิก ทั้งนี้ตำมที่ข้อบังคับของ
สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือชุมนุม
สหกรณ์กำหนด

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
(19) พิจำรณำรำยงำนหรือควำมเห็นของผู้จัดกำร หรือ
ผู้ตรวจสอบกิจกำรหรือควำมเห็นของสมำชิก เกี่ยวกับ
กิจกำรของสหกรณ์
(20) เชิญสมำชิกหรือบุคคลภำยนอกที่เห็นสมควร เป็นที่
ปรึกษำของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(21) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์
หรือประนีประนอมยอมควำมหรือมอบข้อพิพำทให้
อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำ
(22) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดำอุปกรณ์ ดำเนินงำน
ของสหกรณ์
(23) จัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของสหกรณ์
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญพิจำรณำอนุมัติ
ถ้ำในปีใดที่ประชุมใหญ่ยังมิได้อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีก็ให้ใช้งบประมำณรำยจ่ำยสำหรับปีก่อน
ไปพลำง
(24) ทำกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ในข้อ 2 (9)
(25) พิจำรณำแต่งตั้งสมำชิกเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพื่อเข้ำ
ประชุมและออกเสียงในกำรประชุมใหญ่ของสันนิบำต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์
ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมำชิก ทั้งนี้ตำมที่ข้อบังคับของ
สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือชุมนุม
สหกรณ์กำหนด

ระเบียบวาระที่ 1
พิจารณาแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
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12

ฯลฯ

กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 64 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทำงบัญชี
และได้งบบัญชี โดยหักค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และค่ำเสื่อมรำคำแห่ง
สินทรัพย์แล้ว ปรำกฏว่ำ สหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี ให้จัดสรรเป็น
ทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบห้ำของกำไรสุทธิ และเป็นค่ำบำรุง
สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละห้ำของกำไร
สุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ
กำหนด

ข้อความเดิม
(26) ดูแลเรื่องกำรชำระค่ำบำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยให้เป็นไปตำมที่พระรำชบัญญัติสหกรณ์กำหนดไว้

กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 64 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทำงบัญชี
และได้งบบัญชี โดยหักค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และค่ำเสื่อมรำคำแห่ง
สินทรัพย์แล้ว ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ได้รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว ปรำกฏว่ำ สหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี ให้จัดสรรเป็น
ทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบห้ำของกำไรสุทธิ และเป็นค่ำบำรุง
สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละห้ำของกำไรสุทธิ แต่
ต้องไม่เกินอัตรำที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติกำหนด
ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ

เพื่อปรับถ้อยคำให้ถูกต้อง
เหมำะสมตำมมำตรฐำนทำงบัญชี
และให้กำรจัดสรรกำไรเป็นทุน
สำรอง เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ รวมทั้งกำหนดอัตรำค่ำ
บำรุงสันนิบำตสหกรณ์ฯ ให้เป็นไป
ตำมอัตรำที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
(26) ดูแลเรื่องกำรชำระค่ำบำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยให้เป็นไปตำมที่พระรำชบัญญัติสหกรณ์กำหนดไว้
(27) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น หรือ
เพื่อให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อประโยชน์ใน
สำมำรถแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำร
การดาเนินกิจการของสหกรณ์
คณะอนุ ก รรมกำร คณะท ำงำน
เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรกิจกำร
สหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 1
พิจารณาแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
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ระเบียบวาระที่ 2
การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
และรับทราบผลการเลือกตั้งผูประสานงาน
ประจําหนวยป 2561
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ระเบียบวาระที่ 2
การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการและรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วยปี 2561
ด้วยรองนายทะเบียนสหกรณ์ ได้มีคาสั่งที่ (สสพ.1) 1/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 เพิกถอนมติ
ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560 เฉพาะระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง การเลื อกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี 2561 เสียทั้ งหมด ทาให้ไม่สามารถเสนอผลการหยั่งเสียง
เลือกตั้งฯ ให้ที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาเลือกตั้งได้
คณะกรรมการดาเนิ น การ สหกรณ์อ อมทรัพ ย์จุฬ าลงกรณ์ม หาวิ ทยาลั ย จ ากัด ในการประชุ มครั้ง ที่
1215/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่ วิสามัญประจาปี 2561 ครั้งที่ 3
พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการด าเนิ น การและรั บ ทราบผลการเลื อ กตั้ ง ผู้ ป ระสานงานประจ าหน่ ว ยปี 2561
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ต่อไป

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3
รับรองรายงานการประชุม
3.1 รายงานการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561
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รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอารุง
(ห้องประชุม 101 อาคาร 3) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายจุมพล
พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
2. นายวิสนศักดิ์
อ่วมเพ็ง
รองประธานกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์
มั่นใจตน
รองประธานกรรมการ
4. นายอุดม
โชคศิริ
เหรัญญิก
5. นายสุวัฒน์
กลิ่นเกษร
กรรมการ
6. นายอุลเวงค์
มติมาลังกรณ์
กรรมการ
7. นายประนอม
สุขจิตร
กรรมการ
8. นางอนุวงศ์
นุ่มลืมคิด
กรรมการ
9. นายรัฐ
ธนะภูมิ
กรรมการ
10. นายทิลดิสร์
รุ่งเรืองกิจไกร
กรรมการ
11. นางอังคณา
พวงเงิน
กรรมการ
12. นายลับแล
ณ บางช้าง
กรรมการ
13. นางพรรณี
สระสม
กรรมการ
14. นายณรงค์
เพชรสุก
เลขานุการ
15. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
อีกจานวน 402 คน
(จากสมาชิกทั้งหมด 11,432 คน)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเรืองชัย
โพนพุฒ
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
2. นางวิวาห์พร
ลักษณะโภคิน ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
3. นางสุนีย์
คามา
นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
3. นางปทุมวดี
มนต์คงธรรม
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
1. สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด จานวน 1 คน
(จากสมาชิกสมทบทั้งหมด 4,472 คน)
เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.
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2
กิจการที่ประชุม

ประธาน ขอเชิญตัวแทนกรมตรวจบัญชี ตัวแทนกรมส่งเสริม สหกรณ์ จะได้แนะนาสมาชิก
ได้ทราบ ขอกราบสวัสดีสมาชิกทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2561 เจ้าหน้าที่ได้นับองค์ประชุม
ครบเกิ น 100 คนขึ้ นไป ขอเปิดประชุม ขอแนะน ากรมตรวจบั ญชีส หกรณ์ คุณ ปทุ มวดี มนต์ คงธรรม หั ว หน้ า
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ตัวแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 ท่าน ยังไม่มา แนะนาคณะกรรมการที่
เข้าร่วมประชุมวันนี้ รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ มั่นใจตน รองประธาน คุณอุดม โชคศิริ เหรัญญิก คุณณรงค์ เพชรสุ ก
เลขานุการ ส่วน อาจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง ติดประชุมอีกสักพักจะมา ผศ.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ ผมขอเรียนว่าระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 5
กับ 6 ผมคิดว่าไม่ชอบ เหตุเพราะว่าตามหนังสือของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ กส.1109/1247 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม
2559 เรื่องขอให้วินิจฉัยข้อบังคับสหกรณ์ เรียนประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มาถึงเรื่องหนึ่งที่สาคัญ
คือในการเรียกประชุมใหญ่ครั้งถัดไปเพื่อพิจารณาวาระที่เหลืออยู่ วาระที่ 5 กับ 6 ไม่ใช่วาระที่เหลืออยู่เมื่อครั้งที่แล้ว
อันนี้เป็นสิ่งที่นายทะเบียนพิจารณากรณีประเด็นปัญหาดังกล่าว แต่คนที่ลงนามมาคือ น.ส.วิลาวัลย์ ศรีประเสริฐ
ผอ.ส่งเสริมเขตพื้นที่ 1 เพราะฉะนั้นขณะนั้นคือวันที่ 4 พ.ค.59 มี option อันหนึ่งคือหรือวาระอื่นใดที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ถ้าเขาบอกว่าวาระที่ 5,6 เป็นสิ่งที่กรรมการเห็นสมควร ท่านต้องนาไปต่อวาระอื่นๆ เพราะการประชุม
ใหญ่ครั้งที่แล้วที่ยังเหลืออยู่ วาระสุดท้ายคือวาระอื่นๆ ท่านไม่สามารถจะแทรกเข้าไปในวาระที่ 5 วาระที่ 6 ถือว่า
เป็นการจัดวาระใหม่ ขอให้ท่านพิจารณาด้วย ขอบคุณ
ประธาน มีใครพอทราบเรื่องตรงนี้ไหม วันนั้นได้มีการปรึกษาหารือแบบไม่เป็นทางการกับ
ผอ.พื้นที่เขต 1 ท่านบอกว่าได้ เราก็ใส่ตรงนี้เข้าไป แต่ที่ อาจารย์ชูชาติได้อ้างอิงหนังสือมันก็เป็นทางการ เชิญตัวแทน
จากกรม
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ผมอ่านให้ฟังแล้วกัน อ้างถึงหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จากัด
ที่ 177/2559 ลงวันที่ 11 มี.ค.59 อ้างถึง 2.หนังสือสานักงานส่งเสริม กทม.พื้นที่ 1 ที่ กส.1109/931 ลงวันที่ 5
เม.ย.59 ตามหนังสือที่อ้างถึง 1.สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ขอให้นายทะเบียนวินิจฉัยข้อบังคับข้อ 37,38,40 กรณีจัด
ประชุมวันที่ 10 มี.ค.59 สานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ 1 ได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบว่าได้ส่งเรื่องให้นายทะเบียน
วินิจฉัยตามหนังสืออ้างถึง 2. นั้น สานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ 1 ขอเรียนว่านายทะเบียนสหกรณ์พิจารณา
กรณีประเด็นปัญหาดังกล่าวแล้ วเห็นว่า 1.การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ถือ
ว่าได้สิ้นสุดหรือยุติลงแล้วเมื่อประธานในที่ประชุมได้สั่งปิดการประชุมเพราะเหตุมีสมาชิกเหลือในที่ประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุม แม้ว่าการประชุมใหญ่ครั้งนั้นจะพิจารณาตามระเบียบวาระไม่เสร็ จสิ้นก็ตาม แต่การประชุมใหญ่
สามัญประจาปีของสหกรณ์จะกระทาได้ปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542 ประกอบ
ข้อ บั ง คั บ ข้อ 37 ดั งนั้ น ในการเรี ย กประชุ ม ใหญ่ ครั้ ง ถั ด ไป เพื่ อ พิ จ ารณาวาระที่ เ หลื อ อยู่ หรื อ วาระอื่ น ใดที่
คณะกรรมการเห็นสมควรจะต้องเป็นการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ตามมาตรา 55 วรรคแรก ประกอบข้อบังคับ
ข้อ 38 จึงไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ว่าเป็นการประชุมใหญ่ประจาปี 2558 ต่อเนื่อง ขอต่อ
นิด ตอนนั้นคุณอภิชาติเป็นคนให้ความเห็นว่าเป็นการประชุมใหญ่ต่อเนื่อง ผมเป็นคนคัดค้านเต็มที่ และนาเรื่องนี้ไป
ฟ้องศาล เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 37 ประกอบข้อ 38 2.หากการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 10 มีนาคม
2559 ยังพิจารณาวาระการประชุมไม่ครบถ้วน เมื่อประธานในที่ประชุมสั่งปิดการประชุม สหกรณ์สามารถเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญได้ตามเห็นสมควรตามข้อบังคับข้อ 38 ข้อ 3 กรณีสมาชิกเห็นว่าการประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2559 เป็นการประชุมใหญ่เกินกว่า 14 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรกขัดต่อข้อบั งคับข้อ 40 วรรค 3
เห็นว่าเป็นการไม่ถูกต้องเนื่องจากความตามข้อบังคับข้อ 40 วรรค 3 จะใช้บังคับเพื่อการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 มีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม และสหกรณ์ต้องนัดประชุมใหญ่อีกครั้งภายใน
14 วัน นับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อการประชุมใหญ่ครั้งหลังมิใช่การประชุมนัดครั้งที่ 2 จึงต้องถือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับข้อ 38 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ น.ส.วิลาวัลย์ ศรีประเสริฐ ผอ.สานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ 1
18
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เพราะฉะนั้น เอาคาสั่งนี้ ขอโทษเอาบันทึกนี้เอามาใช้ปรากฏว่าวาระที่เราเหลืออยู่ไม่มีวาระที่
5 และวาระที่ 6 เคร่งครัดและเข้มงวด สหกรณ์เราเป็นนิติบุคคล ทาทุกอย่างต้องยืนอยู่บนกรอบแห่งกฎหมาย ทา
ตามอาเภอใจหรือเสียงมติที่ประชุมของกรรมการบริหารเสียงข้างมากใช้ไม่ได้ครับ มันต้องมีข้อบังคับรองรับ ถ้าจะใช้
option หรือวาระอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ ท่านได้ลงมติกันมาแล้วคือวาระที่ 5, 6 ท่านต้องเอาไปต่อครั้ง
สุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ของวาระครั้งที่แล้วคือเรื่องอื่นๆ ท่านตกลงแล้วว่าเรื่องอื่นๆ อันแรกคือการรายงานของ คตง.
วาระที่ 5,6 ถ้าท่านไม่ถอนออกไป ท่านต้องไปต่อรายงานของ คตง. ขอบคุณครับ
ประธาน ขอบคุณมากครับ ตัวแทนจากสานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ 1 ขอแนะนาให้
สมาชิกได้รู้จัก คุณเรื องชัย โพนพุฒ ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ และคุณ วิวาห์พร ลักษณะโภคิน ผอ.กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 2 ตกลงถ้าเป็นไปตามที่ อาจารย์ชูชาติว่าไว้ วาระที่ 5,6 จะถูกโยกไปในวาระอื่น ถูกต้องไหมครับ ถาม
ผอ.เรืองชัย
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ทาไมท่านประธานทาอะไรยืดเยื้อจัง สมาชิกก็เสนอมาแล้ว
หลักการก็ถูกต้อง และยังอยู่ในเรื่อง ท่านต้องถามโน่นถามนี้ ความจริงท่านรับรองรายงานเห็นด้วยและเริ่มรับรอง
รายงานการประชุม จบแล้ว วันนี้เรื่องโคตรยาวเลย ท่านก็ยังยื้ออย่างนี้ เอาโน่นถามนี่ ไม่งั้นท่านก็ถามโหวตจะเลื่อน
ไหม ซึง่ จริงๆ ไม่ต้องโหวตท่านเห็นด้วยไปเลย เพราะยังอยู่ในวาระนี้ ที่สมาชิกเสนอว่า 5,6 เป็นเรื่องใหม่ ท่านก็จับ
มาอยู่เรื่องอื่นๆ ก็เท่านั้นเอง อย่าให้ยืดเยื้อ รับรองรายงานการประชุมด้วย
ประธาน เข้าใจ ผมพยายามแก้ปัญหาและให้ถูกต้องและชัดเจนที่สุด ขอความเห็นจากผู้รู้
นิดหนึ่งและเมื่อกี้ผู้จัดการก็มากระซิบว่าการกาหนดวาระอื่นใดทาได้แต่ไม่ใช่วาระอื่น คนละความหมาย นักกฎหมาย
ลองอธิบายแล้วสมาชิกจะว่าอย่างไรก็มาพูดคุยกัน ใจเย็นๆ ครับ ผมอยากให้เป็นบรรยากาศที่มันงดงามก็ช่วยกัน ถ้า
มีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขให้มันประสบสาเร็จ อยากให้มีบรรยากาศแบบนั้นมากกว่า
นายจรูญ มหิธาฟองกุล ท่านประธานไม่ต้องปรึกษา การแก้ไขข้อบังคับต้องเขียนไว้ไม่ใช่อยู่
เรื่องอื่นๆ ฉะนั้น 5,6 ให้ย้ายมาต่อจาก 8 เพราะ อาจารย์ชูชาติก็บอกแล้วท่านมีสิทธิ์เสนอแต่สมาชิกเค้าบอกว่าขอให้
ต่อจากวาระที่ประชุมใหญ่ ท่านก็เลื่อนลงมาต่อจากที่ประชุมใหญ่อย่าใส่เรื่องอื่นๆ ถ้าใส่เรื่องอื่นๆ จะพลาดทันที ต้อง
มีอยู่ในนี้ครับ
ประธาน ที่ผมเข้าใจ อาจารย์ชูชาติ จะให้อยู่ในวาระอื่นๆ ยกเว้นผมเข้าใจผิด ผมเข้าใจอย่าง
นี้กเ็ ลยเช็คให้แน่นอน
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ไม่ได้ครับ
ประธาน อย่างที่อาจารย์เสนอมาคือต่อจากวาระที่ค้างอยู่และเอาไปต่อตอนท้ายแต่ไม่ใช่อยู่
ในวาระอื่น
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ใช่ เพราะการแก้ไขข้อบังคับ
ประธาน แต่เป็นวาระอื่นแต่เป็นวาระอื่นใดที่กรรมการเห็นว่าจะใส่ อันนั้นไปต่อท้าย
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ใช่ครับ เพราะไม่อย่างนั้นท่านจะพลาดตรงนี้ที่ว่าแก้ไขข้อบังคับ
ไม่ได้
ประธาน อาจารย์ชูชาติ ok ไหม ผมต้องการให้สบายใจด้วยกันทุกฝ่าย เชิญ
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นายชูชาติ ธรรมเจริญ ไม่ ok กฎหมายต้องเป็นกฎหมายนะครับ เพราะวาระการประชุม
ใหญ่ที่เหลืออยู่ วาระสุดท้ายคือเรื่องอื่นๆ เพราะฉะนั้นต้องไปต่ออื่นๆ เพราะวาระอื่นๆ ครั้งที่แล้วเราขอให้บรรจุวาระ
การรายงาน คตง.ท่านก็บอกว่าให้ไปลงวาระอื่นๆ และปิดประชุมไปก่อน ขั้นแรกท่านสั่งพักการประชุมแล้วก็มา
เปลี่ยนเป็นปิดประชุม เพราะฉะนั้นเมื่อปิดประชุมตามบันทึกของ ผอ.วิลาวัลย์ เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับ
เพราะว่าวาระสุดท้ายของที่ประชุมใหญ่ครั้งที่แล้วคือเรื่องอื่นๆ ท่านสามารถบรรจุวาระใหม่เพิ่มขึ้นมาได้ แต่ต้องหลัง
เรื่องอื่นๆ ฉะนั้น เพราะหลังเรื่องอื่นๆ มันมีไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ในอื่นๆ มันไม่มีทางเป็นอย่างอื่น ขอบคุณครับ
ประธาน ทางตัวแทนกรมอยากจะขอดูเอกสาร อาจารย์ชูชาติ ขออ่านนิดหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าตรงนี้ วาระ 5,6 เรายังไม่พิจารณาตอนนี้ เอาไว้ท้ายๆ เป็นวาระอื่นใดหรือจะเป็นวาระอื่นๆ ค่อยมาว่ากัน
ทีหลัง ขอให้ทางกรมศึกษาคาสั่งตรงนี้นิดหนึ่ง คงจะมีคาตอบ ขออนุญาตไปวาระที่ 1 วาระที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
จริงๆ ตั้งใจแจ้งตั้งแต่การประชุมใหญ่สามัญครั้งที่แล้ว เพราะคราวที่แล้วจะแจ้งก็ไม่มีโอกาสแจ้ง เนื่องจากมีเรื่อง
เร่งด่วน คราวที่แล้วเรื่องเงินปันผล เรื่องทาได้ ไม่ได้ ก็เลยไม่ได้แจ้ง
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมขอตั้งคาถามสั้นๆ เรื่องแรกเข้ามาเห็นป้ายบอกว่าห้ามถ่ายรูป
ห้ามอัดเทป และมีระเบียบปฏิบัติ ใครเป็นคนออกมา เราก็งงไม่เคยมีประวัติอย่างนี้ สมาชิกเรามีเกียรตินะครับ
คุณเขียนเหมือนเราเป็นใครไม่รู้ เป็นพวกไม่มีการศึกษาหรืออย่างไรต้องมาสั่งกันอย่างนั้น และการที่จะถ่ายรูป
อัดเทป การอัดเทปมีประโยชน์เพราะเราเคยพบแล้วว่าการสรุปรายงานการประชุมมันผิดเพี้ยนไปจากความจริง
ย่อจนไม่ได้ความและผมยังตามอยู่ว่าจะเอาตรงนั้นมาเสนออย่างไร ยังตามคนนั้นไม่ได้เลย เลขาคนนั้น อันนี้เป็น
ตัวอย่างและส่วนภาพเขาก็เอาภาพจาก website ของเราก็มี ทาไม ไม่มีปัญหาอะไร แต่เรื่องปฏิบัติผมคิดว่าการ
ปฏิบัติในที่ประชุมทุกคนคงจะเข้าใจดี แต่ไม่ต้องเขียนเหมือนข้อปฏิบัติ ข้อพึงกระทา ผมนึกได้เลยว่าเหมือนรักเมีย
ต้องทาอย่างไร ต้องอย่างนี้ๆ นี่ละเอียดยิบเลยเหรอ เราไม่ใช่เด็กๆ นะ เรามีการศึกษา วุฒิภาวะสูงพอสมควร
ประการต่อไปเรื่องที่บรรจุรายงานของคณะกรรมการ ผมเรียกสั้นๆ ตรวจสอบ ผมทาหนังสือถึงท่าน 2 ครั้ง ท่าน
ปฏิเสธทั้ง 2 ครั้ง ครั้งแรกอ้างว่าวาระการประชุมได้ส่งอธิการไปแล้ว เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ครั้งที่ 2 บอกว่ามติที่ประชุม
กรรมการยืนยันตามมติเดิม มันเปลี่ยนได้อย่างไร มันเปลี่ยนไปแล้ว ทาไมเปลี่ยนแล้วเราเอาเข้าไปไม่ได้ แล้ว
กรรมการของเราตั้งโดยที่ประชุมมีมติให้ทาหน้าที่และต้องเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เป็นวาระจัดให้เหมือนกับ กรรมการ
ที่ประชุมใหญ่ตั้งมาในอดีตทั้งหลายเป็นประเพณีมาตลอด ขอบคุณครับ ขอให้ตอบให้หายความสงสัยหน่อย
ประธาน ผมขอตอบเรื่องหลังสุดสั้นๆ ที่ประชุมได้ตกลงแล้วว่าวาระของกรรมการกากับและ
ตรวจสอบงบประมาณอยู่ในวาระอื่น ตั้งแต่คราวที่แล้ว อันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับ เหมือน อาจารย์ชูชาติ พูดไปแล้ว
ยังอยู่และเป็นเรื่องแรกที่จะให้ท่านรายงานแต่อยู่ในวาระอื่น ok ไหม
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ขออนุญาตครับ ทาไมท่านใส่ในวาระอื่น ผมทราบว่า ในวาระอื่น
ท่านไม่ต้องการให้เรามีมติอะไรที่จะให้สอบสวนใช่ไหม เพราะเป็นคาแนะนาหรือคาอธิบายของ ผอ.พื้นที่ 1 ว่าใน
วาระอื่นห้ามมีมติเด็ดขาดใช่ไหม กลัวใช่ไหมว่าจะมีมติใช่ไหม ให้สอบสวนกรณีที่เราพบความผิดปกติใช่หรือเปล่า
ขอบคุณครับ
ประธาน ผมตอบสั้นๆ เมื่อสักครู่ ถ้าตอบอีกจะยาวต่อไปเรื่อยๆ เรื่องแรกที่ห้ามถ่ายรูป
ห้ามอะไร ตรงนี้เลขาจะอธิบายนิดหนึ่งได้ไหม ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
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เลขานุการ สวัสดีครับ ท่านสมาชิกเป็นมติกรรมการจะแจ้งให้ที่ประชุมเกิดความสงบและ
เรียบร้อยเพราะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีการอัด VDO หรือถ่ายรูปออกไปแล้วแถลงข่าวทั้งที่จริงๆ ต้องขออนุญาต
หรือขออนุมัติจากมติที่ประชุมก่อนจะเสนอข่าวข้างนอกเพราะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
เพราะฉะนั้นเป็นการป้องกันและระงับเหตุ ก่อนจะเอาข้อมูลอะไรไปเผยแพร่ต้องขออนุญาตจากที่ประชุมก่อน
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ขอประทานโทษครับ ท่านเลขา ท่านตรวจสอบว่าใครเป็นคนทา
หรือเปล่า มีหลักฐานว่าทาอย่างนั้นจริงๆ หรือเปล่า ต้องตรวจสอบก่อนจะมาออกระเบียบอย่างนี้และข้อปฏิบัติเมื่อกี้
ผมถ่ายรูปด้วย ผมถามท่านเหรัญญิกบอกว่าเป็นคาแนะนาจากกรมว่ามีคนภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกแอบเข้ามาเพื่อจะ
ระบุไว้ ผมว่ามันข้อแรกเองก็ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นถึงจะเข้ามาได้ ส่วนข้ออื่นๆ มันไม่เกี่ยวอะไรเลย ท่านว่ามาจาก
กรมใช่ไหม ช่วยตอบหน่อย คือผมพูดความจริงเท่านั้น ขอให้ท่านพูดความจริงเท่านั้นด้วย ขอบคุณ
ประธาน ผมไม่อยากให้ section การประชุมไม่ว่าจะเป็นวาระใดเป็นการโต้แย้ง โต้เถียงใน
ลักษณะทีจ่ ะทาให้เราไม่สามารถดาเนินวาระตามปกติของเราต่อไปได้ ทีนี้ถ้าท่านอ้างเหรัญญิกก็ถูกพาดพิง ผมจะให้
เหรัญญิกอธิบายตามที่ท่านอ้างถึง แต่ไม่อยากให้ต่ออีกแล้ว เมื่อท่านถามก็มีคนตอบ ส่วนจะสมบูรณ์หรือไม่ก็น่าจะ
เพียงพอก่อนและท้ายที่สุดไปเรื่องอื่นๆ ว่าต่อได้ ok ไหม สมาชิกท่านใดต้องการจะพูดขอความกรุณาแนะนาตัวเอง
และหมายเลขสมาชิกด้วย เชิญเหรัญญิก
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ขอโทษ ผมขออนุญาต ผมขอเอาวาระที่ 9 ก่อนเรื่องอื่นๆ ไหนๆ ก็
เปลี่ยนได้แล้วก็เป็นการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสิ ทาไมไม่ให้ ไม่กล้าให้อยู่ในวาระปกติใช่ไหม
ประธาน คือ ผมขออนุญาตอธิบาย
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมตั้งใจมาเพื่อให้มีมติเพื่อสอบสวนต่อ เพราะที่เราทามันต้องมีการ
ทาดาเนินการต่อ ถ้าไม่มีมติมันก็เป็นแห้วไป ฉะนั้นต้องทาต่อ ผมต้องการให้มีมติ
ประธาน เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดและเคารพในความรู้สึกของ อาจารย์พอพันธ์ เป็นอย่างยิ่ง
ถ้าผมเป็นอาจารย์ก็อึดอัดเช่นเดียวกัน แต่ลักษณะการทางานของคณะกรรมการดาเนินการทุกเรื่องเราทาภายใต้มติ
ของคณะกรรมการดาเนินการ ไม่ใช่ผมนะครับ หนังสือที่ผมตอบสมาชิกทุกเรื่องที่ร้องเรียนหรือถามมา ผมคนเดียวที่
เป็นคนเซ็นแต่ไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นความเห็นของประธาน ไม่ใช่ นั่นเป็นมติของที่ประชุม มติที่ประชุมก็เป็น
แบบเอกฉันท์หรือมติเสียงส่วนใหญ่ เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องทาความเข้าใจตรงนี้ว่าที่เราทาทั้งหมดเป็นมติคณะกรรมการ
ดาเนินการ ok ไหม จะได้เข้าใจตรงกัน ไม่ใช่ประธาน
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมดูพฤติกรรมของท่านแล้วท่านไม่ได้พูดความจริง ท่านทาขัดต่อ
ข้อบังคับของสหกรณ์ ท่านปล่อยให้กรรมการ 6 ท่านที่ถูกฟ้องลงมติทุกเรื่อง ตัวท่านเองวางเฉยไม่ลงมติก็มี
เพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าเสียงข้างมากอะไร เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเสียง ท่านอ่านข้อบังคับเลยครับ มันเขียนชัดเจน
ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ห้ามออกเสียง แต่ท่านปล่อยให้เขาออกเสียงทุกเรื่องแม้กระทั่งการฟ้อง ยืดเยื้อ
มาก ท่านปล่อยให้เขาออกเสียงตลอดเวลาและก็พยายามดื้อรั้นจนเขาออกคาสั่งมา 2 รอบ และผลสุดท้ายก็ยังมี
ลงมติเลือกทนายที่จะไปทาเรื่องฟ้องร้องนะครับ และการฟ้องร้องสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ เราไม่เคยทราบเลย
ท่านต้องแจ้งให้เราทราบว่าเป็นอย่างไร ทาไมเอาผู้กระทาผิดมาเป็นกรรมการลงมติในเรื่องเหล่านี้ด้วย ท่านทาขัดต่อ
ข้อบังคับ ข้อที่ 50 หน้า 23 ท่านอ่านดีๆ ท่านไม่เคยอ่านข้อบังคับ มีเรื่องอะไรก็ตามนั่นนี่ ท่านไม่อ่าน
ประธาน ครับๆ ขอบคุณมากครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ครั้งที่แล้วการประชุมล่มเพราะว่าท่านก็ไม่ได้อ่าน
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ประธาน ไม่เป็นไร ผมรับผิดชอบในส่วนของผมครับ ผมจะพิจารณาตัวเองไม่ต้องห่วงครับ
เชิญเหรัญญิก
เหรัญญิก คือขอเรียนชี้แจง ผมอุดม โชคศิริ เหรัญญิก ที่ผ่านมาในการจัดประชุม 1-2
ครั้งที่ผ่านมา เราโดน comment มาว่าขณะที่เรากาลังร่างข้อบังคับเพื่อเสนอประชุมครั้งนี้ เราได้เชิญกรมและทุก
หน่วยงาน ข้อบกพร่องในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากจะเป็นนักข่าวเราห้ามสู่สาธารณชนซึ่งเป็นการประชุม
ภายในของเรา ครั้งที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกเข้ามาเรื่องนี้ก็เป็นปัญหา การจัดควบคุมห้องประชุมเป็นหน้าที่
คณะกรรมการ กรมแนะนาว่าเราต้องควบคุมในการจัดประชุมทุกครั้งให้เป็นระเบียบแม้กระทั่งสมาชิกสมทบเป็นได้
แค่สังเกตการณ์ เราต้องมีที่จัดให้เป็นระเบียบ ขณะนี้เราบอกว่าสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต้องบอกชื่อ นามสกุล
เลขที่สมาชิก เพราะเราจะมีเครื่องตรวจสอบ เราได้ใช้ตรงนี้เพื่อความรอบคอบ เรียนชี้แจงดังนี้ขอบคุณครับ
ประธาน ตัวแทนกรมจะอธิบายคาถามที่ถามเมื่อสักครู่ เชิญ
นายเรืองชัย โพนพุฒ เรียนคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน จากที่จับประเด็นได้คือ
หลังจากเข้ามา หลักในเรื่องการประชุม การประชุมใหญ่สามัญมีได้ปีละครั้ง ซึง่ สหกรณ์ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2561 หลังจากนั้นที่ประชุมนั้นก็ได้มีการปิดประชุมไป จากนั้นหมายถึงว่าที่ประชุมใหญ่สามัญได้ประชุม
ไปแล้ว หลังจากนั้นครั้งต่อๆ มา ก็คือจะเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญ อานาจในการเรียกประชุมใหญ่คือ
คณะกรรมการ คณะกรรมการก่อนที่จะมีเรียกประชุมใหญ่ก็มีการประชุมและกาหนดวาระการประชุมว่าในการ
ประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้จะมีวาระอะไรบ้างในที่ประชุมคณะกรรมการ จากนั้นเมื่อได้วาระการประชุมแล้ว ตัว
คณะกรรมการก็จะมีการกาหนดวันประชุมและแจ้งให้สมาชิกทราบพร้อมกับวาระว่าจะมีการประชุมอะไรบ้าง
ตามข้อบังคับบอกว่าต้องแจ้งให้สมาชิกทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน การประชุมเมื่อแจ้งเสร็จเมื่อมีวันประชุมในวันประชุม
การประชุมต้องเป็นไปตามวาระนั้นตามที่คณะกรรมการกาหนด การเลื่อนวาระการประชุมขึ้นกับที่ประชุมใหญ่เห็น
พ้องว่าจะเลื่อนขึ้น เลื่อนลง ประเด็นว่าวาระอื่นๆ จะเอาวาระการพิจารณาไปใส่ไว้ในวาระอื่นๆ ได้หรือไม่ จริงๆ
วาระอื่นๆ ตามหลักคือเป็นวาระที่ไม่มีการลงมติ เป็นการเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการของ
สหกรณ์ ถ้าอยู่ในวาระอื่นๆ คือไม่มีการลงมติในการพิจารณาว่าต้องทาอย่างไร ถ้าจะมีการพิจารณาคือต้องกาหนด
ระเบียบวาระแน่นอนว่าจะพิจารณาเรื่องอะไร ซึง่ ในวันนี้คือจากที่ดูวาระการประชุม ในที่ประชุมแห่งนี้ก็ต้องประชุม
ไปตามวาระที่กาหนด ถ้าจะเสนอขึ้นใหม่ต้องเป็นวาระอื่นๆ จะไม่มีการลงมติ ประเด็นเรื่องของหนังสือเท่าที่ดูก็คือ
ประเด็นที่ตอบในสาระสาคัญเขาบอกว่าการประชุมใหญ่ของสหกรณ์คือถ้ามีการประชุมใหญ่สามัญไปแล้วการประชุม
ใหญ่ในปีนี้ครั้งต่อไปให้เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญ ไม่ใช่การประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2 ที่บอกว่าการเรียกประชุม
ใหญ่ครั้งถัดไปเพื่อพิจารณาวาระที่เหลืออยู่หรือวาระอื่นใดที่กรรมการเห็นสมควร คือหมายถึงว่าการประชุมใหญ่
วิสามัญคือตัวคณะกรรมการจะเอาวาระที่เหลืออยู่จากที่ประชุมใหญ่ ซึง่ ยังไม่มีการประชุมหรือวาระอื่นใดที่
คณะกรรมการเห็นว่าสมควรเอามาพิจารณากันในที่ประชุมใหญ่วิสามัญก็สามารถทาได้โดยใช้หลักที่ผมบอกเมื่อกี้ คือ
คณะกรรมการต้องมีการประชุมและกาหนดวาระก่อนจะแจ้งเวียนให้สมาชิกได้เข้าประชุมทราบก่อนล่วงหน้า 7 วัน
หลังจากนั้นเมื่อมีการประชุมต้องประชุมตามวาระ
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นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ ความสาคัญอยู่ตรงที่สิ่งที่เป็นหลักคือพิจารณา
วาระที่เหลืออยู่นั้น คือ main course หรือวาระอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรเป็น subordinate course ท่าน
ต้องจัดการวาระที่เหลืออยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน การกาหนดวาระเป็นอานาจของท่าน ไม่มีใครทีจ่ ะกาหนดได้ วันนี้ถ้าท่าน
ยืนยันว่าจะประชุมวาระ 5,6 ผมก็ยืนยันว่าท่านทาผิดบันทึกหรือคาชี้แนะตรงนี้ซง่ึ เป็นวินิจฉัยของนายทะเบียน ผม
เป็นคนทาเรื่องไป แต่เขาตอบสหกรณ์มา เรื่องนี้เป็นเรื่องสมัยคุณอภิชาตฟ้องร้องกันอยู่ เราได้บทเรียนเยอะแยะ
ต่อไปจะมีการฟ้องกันอีก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตีความหมายคือวาระที่เหลืออยู่ต้องทาให้หมด วาระที่เหลืออยู่สุดท้าย
อื่นๆ ถ้าท่านจะเพิ่มวาระอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นควรเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ต้องหลังจากที่วาระเดิมหมดก่อน วันนี้
ท่านทาได้ 2 ทาง คือทางที่ 1 ถอนวาระ 5,6 ออกไป และกาหนดวาระการประชุมครั้งใหม่หรืออันที่ 2 ท่านจะทาก็
ทาไป ผมจะดาเนินการตามความยุติธรรมคือทางศาล ท่านเลือกเอาไม่เป็นไร ขอบคุณครับ
ประธาน ผมชอบหาทางออก ถูกผิดผมก็รับผิดชอบกับการพิจารณาด้วย ก็เพื่อเคารพใน
ความเห็น อาจารย์ชูชาติ จะขอปรึกษาที่ประชุมตรงนี้ว่าจะขอเลื่อนวาระ 5,6 ไปต่อท้ายวาระทั้งหมดก่อนเราจะ
พิจารณาวาระที่ค้างก่อนค่อยไปพิจารณาตอนท้ายคือวาระ 5,6 ไปต่อท้าย อย่างนี้จะเป็นไปตาม อาจารย์ชูชาติ ได้ตั้ง
เป็นประเด็นจริงๆ แล้วก็ไม่ได้ขัดกับกรมว่าไว้ใช่ไหม ขออนุญาตเลื่อนวาระ 5,6 ไปต่อท้ายและวาระอื่นๆ ก็ไล่
ย้อนกลับขึ้นมา
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เลขประจาตัวสมาชิก 142284 คือท่านต่อท้ายท่านไม่ควรต่อท้าย
อื่นๆ ไม่เห็นด้วยตรงนี้ เพราะเมื่อกี้ผู้แทนกล่าวแล้วว่าวาระอื่นๆ เป็นการเสนอเพื่อขอความเห็นไม่มีการลงมติ ถ้าท่าน
ต่อแค่วาระที่ 8 ในที่เขียนมา เพราะแต่ละอันต้องมีลงมติทั้งนั้น ฉะนั้น 5,6 ต้องมีลงมติ ถ้าท่านต่ออื่นๆ ไม่ลงมติและ
มาต่อลงมติ ทาอะไรของท่าน
ประธาน ตกลงเข้าใจครับ ผมขอเปลี่ยนวาระเป็นวาระที่ 5,6 เอาออกมาก่อน จะขอเลื่อน
วาระที่ 7 เดิมในเอกสารเปลี่ยนเป็นวาระ 5 และวาระที่ 8 เปลี่ยนเป็นวาระที่ 6 ok ไหม ระเบียบวาระที่ 5 เดิม
จะเป็นวาระที่ 7 และวาระที่ 6 เดิมเปลี่ยนเป็นวาระ 8 คือสลับกัน และต่อด้วยวาระที่ 9 คือเรื่องอื่นๆ ก็จะเป็นไป
ตามที่ อาจารย์จรูญ แนะนา ขออนุญาตที่ประชุมรับรองตรงนี้
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ เลขประจาตัวสมาชิก 263228 ท่านให้เหตุผลว่าไม่ยอมบรรจุวาระ
ของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ แต่เมื่อกี้ผู้แทนกับกรมได้แจ้งว่าเพราะว่าไม่สามารถจะมีมติได้ ผมอยากให้
สมาชิกรับทราบเพื่อพิจารณาว่าจะมีมติให้ดาเนินการต่ออย่างไร เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ควรอยู่ในวาระอื่นๆ แล้ว ท่าน
ไม่มีเหตุผลว่าได้แจ้งอธิการบดีไปแล้ว นั่นมันของเก่า ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ และหลังจากนั้นท่านต่อมาอีกมีมติ
เดิม คงมติเดิมไว้อีก ทั้งที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว ในปัจจุบันผมเห็นว่าเราควรจะดูรายงานอันนี้ไหมเพื่อดู
ว่าจะทาอะไรต่อ ผมขอที่ประชุมว่าขอให้รับอันนี้เป็นวาระที่ 7 ก็ได้ เพื่อไม่ให้อยู่ในวาระอื่นๆ เพราะว่าจะถูกตอน
ขอโทษ ขอบคุณครับ
ประธาน เอาประเด็นที่ผมเสนอไปเมื่อสักครู่ก่อน ถ้าเปลี่ยนสลับ 5,6 เดิมไปเป็น 7,8 และ
7,8 เดิมไปเป็น 5,6 ที่ประชุมเห็นด้วยไหมครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน อันนี้ผมจาได้เพราะผมเป็นคนเสนอในที่ประชุม เมื่อวันที่ 15 ก็
บอกว่าคณะกรรมการตรวจสอบใช้เงินงบประมาณแต่ไม่ได้มีการนาเสนอรายงาน ซึง่ ในวันนั้นท่านประธานบอกว่าจะ
ให้กรรมการชุดนี้เสนอในวาระอื่นๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้อง เรื่องการนาเสนอต้องอยู่ในวาระอื่นๆ ของวันที่ 15
ให้มันจบก่อน เพราะวันนั้นท่านประธานเป็นคนพูดเองและท่านประธานก็ปิดประชุมก่อน อย่างไรต้องพูดของวันที่
15 ให้จบก่อนและจะต่ออย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะวันนั้นท่านประธานบอกว่าอันนี้ให้นาเสนอในวาระอื่นๆ ท่าน
ประธานเป็นคนพูดเอง เพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องให้จบก่อนและประธานจะเอาอะไรแทรกต่อก็เป็นสิทธิ์ของท่าน
ประธาน ผมว่าตรงนี้เป็นเงื่อนไข
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เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 3

8

ประธาน ผมจาได้ว่าพูดจริงๆ แต่ตอนนี้มีอื่นๆ 2 ความหมาย อื่นๆ ความหมายแรกคือให้
ดาเนินการวาระที่เหลืออื่นๆ ของคราวที่แล้วโดยเฉพาะเรื่องคณะกรรมการกากับ มันจะเป็นของส่วนที่แล้วอยากให้
ทาก่อนแต่ อาจารย์จรูญ พูดในความหมายว่าเรากาหนดของเราได้ ฉะนั้น 5,6 ก็เปลี่ยนเป็น 7,8 และอื่นๆ ตามปกติ
มาทีหลังมันจะมี 2 ทางเลือก ตรงนี้ถ้าผมจะขอมติ ok ไหม ออกมาอย่างไรก็อย่างนั้น จะเอาแบบไหน เอาแบบ
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ หรือ อาจารย์จรูญ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ของอาจารย์พอพันธ์ ด้วย
ประธาน เอาตรงนี้ก่อนนะครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ วาระของผมจะจัดไปอยู่วาระปกติหรือเปล่า
ประธาน ไม่ครับ ตรงนี้อื่นๆ อยู่แล้ว เราไม่สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้ว เพราะจะมีปัญหาอีก
จะถูกเพิกถอนคาสั่ง เราจะมีประเด็นตรงนั้นอยู่ มาเพิ่มวาระตรงนี้ไม่ได้ครับ มีปัญหามีคาสั่งจะยกคาสั่งให้ดู ตกลงจะ
เอามติไปในทิศทางเดียวกับ อาจารย์จรูญ ถ้าใครเห็นด้วยยกมือ เจ้าหน้าที่ช่วยนับหน่อย
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน มติ อาจารย์จรูญ คืออย่างไร
ประธาน คือเลื่อนเหมือนที่ผมพูดตอนแรก คือ 5,6 เปลี่ยนเป็น 7,8 และ 7,8 เปลี่ยนเป็น
5,6 และต่อด้วยอื่นๆ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน อื่นๆ ของวันที่ 15 ล่ะครับ
ประธาน ก็เป็นของอาจารย์
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน คงไม่ได้เพราะวันนั้นท่านพูดเองว่าอันนี้จะอยู่ตรงนี้ๆ และใน
หนังสือก็บอกว่าให้ต่อของสามัญให้จบก่อนถูกไหมวิสามัญ ฉะนั้นยังไม่จบ ผมกาลังมองว่าตรงนี้จะผิดเงื่อนไขว่าของ
วันที่ 15 ยังไม่จบ ต้องทาของสามัญวันที่ 15 ให้จบก่อน
ประธาน ผมพยายามจะแก้ปัญหา เอาอย่างนี้ไม่ต้องลงมติถ้าเห็นด้วยให้ยกมือทีหลัง คือเอา
เรื่องวาระอื่นๆ ของคราวที่แล้ว 1 เรื่องของคณะกรรมการกากับเอามาต่อวาระที่เท่าไร วาระอื่นๆ ที่ค้างจากการ
ประชุมใหญ่คราวที่แล้วมีเรื่องเดียวคือรายงานของคณะกรรมการกากับและตรวจสอบงบประมาณ คราวที่แล้วบอกว่า
จะให้เสนอในวาระอื่น มันดึกมากเลยปิดประชุมก่อน
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ที่กรรมการท่านเสนอความจริงเป็นแนวคิดที่ดี แต่เรื่องบังเอิญด้วย
ที่ internal audit เสนอ ผมไม่ทราบไม่ได้เตี๊ยมกับเขามาก่อน แต่เขาอยากขอมติหรืออะไร เราก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่อง
อื่นๆ ไม่มีในนี้ ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ ขอเป็นมติจะตั้งกรรมการสอบสวนหรืออะไรมันไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องเสนอแนวคิด
ความเห็นผมวันนี้ยาวอยู่แล้วเจออีกแน่วิสามัญอีกครั้ง ผมว่าถ้าต้องการเป็นมติก็เอาเรื่องที่คณะกรรมการ internal
audit ที่แจกใส่เข้ามาเลยและบอกว่าต้องการทาอะไร เพราะผมยังมองไม่ออกว่าเขาอยากให้เสนอประเด็นอะไร แต่
อันที่ท่านเสนอมาตรงนี้มันชัดเจนทั้งหมด สมาชิกต้องพิจารณาวันนี้ เรื่องอื่นๆ ถ้ามีใครเสนอมาก็เสนอมาเลยช่วยกัน
คิด
ประธาน ทางนี้เขาแนะนามาว่าคราวที่แล้วมันจบไปแล้ว คราวนี้เรื่องกรรมการกากับต้องอยู่
ในวาระอื่นๆ นี่คือคาแนะนา ถ้าเป็นเช่นนั้นจะเป็นไปตามที่ อาจารย์จรูญ ว่าไว้ ok ไหม ผมขอมติไม่อย่างนั้นขยับ
ไม่ได้เสียที ขอให้เป็นไปตามที่ อาจารย์จรูญ ว่าเมื่อสักครู่และที่ผมสรุปไปแล้ววาระอื่นๆ ก็ตามปกติ ขอสลับเพียง
5,6 เดิมเป็น 7,8 และ 7,8 มาเป็น 5,6 และต่อด้วยเรื่องอื่นๆ ถ้าเห็นด้วยช่วยยกมือขึ้น ok เสียงส่วนใหญ่ ใครไม่เห็น
ด้วยมีไหม 7 คน
24
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นระเบียบวาระที่ 7 และเลื่อนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การกาหนด
ระเบียบ การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงาน พ.ศ.2561 เป็นระเบียบวาระ
ที่ 8
ระเบียบวาระที่ 1

ประธานแจ้งเพื่อทราบ
อันนี้ค้างมาตั้งแต่คราวที่แล้ว จะมีแจ้งให้ทราบ 3 เรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่อง โดยส่วนตัวผมคิด
ว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ คือผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสนใจกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
เพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณบดีเชิญสหกรณ์ให้ไปให้ข้อมูลและ
ชี้แจงเรื่องการดาเนินการของสหกรณ์โดยเฉพาะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเรื่องการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปีเพราะอะไร เรื่องปันผลมีปัญหาอะไร แก้ไขไปถึงไหนแล้ว อันนี้เป็นเรื่องที่ผมถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผู้บริหาร
ให้ความสนใจ เพราะสมาชิกสหกรณ์ก็เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย การที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสนใจ
ติดตามรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับสหกรณ์ด้วยว่าควรจะต้องทาอะไรบ้าง และคิดว่ามหาวิทยาลัยสามารถที่จะเอื้อหรือ
ช่วยเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้ก็เข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือได้ จริงๆ ผู้บริหารชุดนี้ได้เชิญสหกรณ์ไปพูดคุยด้วย 3 ครั้ง 2 ครั้ง
แรกที่ไปคุยตอนเกิดกรณี อาจารย์สวัสดิ์ เชิญผมไปอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะจัดการปัญหาต่างๆ อย่างไร มีการ
พูดคุยกันที่ประชุมคณบดี ท่านให้ความสนใจเมื่อซักถามจนพอใจก็ไม่มีประเด็นอะไร นอกจากนั้นท่านยังได้เสนอแนะ
ว่าสหกรณ์ควรทาอะไรบ้าง เช่น ให้มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ก็จ้างผู้ตรวจสอบภายนอกที่เชื่อถือได้ให้ช่วยมา
ตรวจสอบ ตอนนั้นผมขอให้ผู้ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจสอบสหกรณ์ แต่ผู้บริหารบอกว่าอย่าเพิ่งตอนนี้
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวพวกเดียวกันตรวจสอบไม่พบก็จะหาว่าพวกเดียวกันทานองนี้ก็ขอสงวนไว้ก่อนแต่ให้ข้อเสนอแนะ
ในการทางาน ในการบริหารงานของสหกรณ์ไว้จานวนหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์มาก เพราะฉะนั้นคราวที่แล้วเมื่อ 7
มีนาคม 2561 ผมไปรายงานความก้าวหน้าว่าข้อเสนอแนะที่ท่านให้ไว้ได้ทาหรือยังหรือไม่ได้ทาไปอีกกี่มากน้อย อันนี้
เป็นเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบว่าผู้บริหารยุคปัจจุบันให้ความสนใจการดาเนินกิจการสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น
เรื่องที่ 2 คือเรื่องคาสั่งนายทะเบียน ตั้งแต่กรรมการชุดนี้ที่มีผมเป็นประธานเข้ามาทางาน 1
ปีที่ผ่านมา ผมเริ่มทางานวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เข้ามาก็มีคาแนะนา มีคาสั่งจากนายทะเบียน คาสั่งจากรอง
นายทะเบียนเข้ามาที่สหกรณ์เยอะมาก เพื่อให้แก้ไขข้อบกพร่อง สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตและมีผลกระทบมาปัจจุบัน มี
สมาชิกกลุ่มหนึ่งได้ทาหนังสือมาที่สหกรณ์ว่าขอให้เปิดเผยคาสั่งต่างๆ เหล่านั้น ให้สมาชิกได้รับทราบเพื่อจะได้
โปร่งใสและสมาชิกจะได้รับรู้รับทราบเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการได้มีมติว่าถ้าเช่นนั้น ก็
มอบหมายให้ประธานคือผมมารายงานด้วยวาจาในที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา แต่ครั้งที่ผ่านมาก็ไมได้รายงานเพราะมี
เรื่องที่เร่งด่วนมากกว่านั้นเข้ามา ก็ขออนุญาตจะรายงานอย่างสั้นๆ เพื่อให้ท่านเห็นภาพที่เกิดและมีผลกระทบมาถึง
การทางาน มีผลกระทบมาถึงการเลื่อนการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้วและประเด็นเรื่องการจ่ายเงินปันผลได้ ไม่ได้
อย่างหนึ่งอย่างใด อันนี้ก็จะเป็นผลจากคาสั่งของนายทะเบียนและของรองนายทะเบียนที่ไล่ตามระยะเวลา ผมจะ
ไม่อ่านทั้งหมดเพราะ 10 กว่าหน้า จะกินเวลามากจะเอาเฉพาะสรุปเนื้อหาสาระกว้างๆ สั้นๆ คาสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ฉบับแรกลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ขอให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ผมจะสรุปประเด็นเลยนะครับ
เนื่องจากว่ามีการตรวจสอบผู้ตรวจการเข้ามาและพบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องการเอาเงินไปฝากสหกรณ์เคหสถานนพ
เก้ารวมใจ จากัด ทางนายทะเบียนก็มีคาสั่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ แก้ไขข้อบกพร่องโดยสาระก็มีสั้นๆ อย่างนี้
25
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ประเด็นแรกให้สหกรณ์ดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการ
ดาเนินการคราวที่มีมติให้ฝากเงินในสหกรณ์เคหสถานนพเก้าฯ ดาเนินการเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและให้คณะกรรมการดาเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการ
สอบสวนโดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่งนี้ นี่คือประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2
จากผลการสอบสวนตามข้อ 1 หากพิจารณาว่าเป็นการกระทาโดยทุจริตและรู้ตัวผู้กระทาความผิดให้มอบหมาย
กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งหรือผู้จัดการไปร้องทุกข์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีมติ หรือหากพบว่าผู้ใดกระทาการหรืองดเว้น
การกระทาการหรือกระทาการโดยประมาท เลินเล่อ ในการปฏิบัติหน้าที่จนทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์
หรือสมาชิกให้สหกรณ์เรียกให้ผู้กระทาความเสียหายชดใช้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีมติหากพ้นกาหนดแล้วสหกรณ์
ไม่ได้รับการชดใช้ความเสียหายให้ฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่รับผิดชอบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้น
กาหนดดังกล่าว อันที่ 3 คือให้รายงานผลการตรวจสอบนั้นกับนายทะเบียนในเวลาที่กาหนด ถ้าไม่พอใจกับคาสั่งนี้ก็
อุทธรณ์ได้ อันนี้ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 อีก 2 วันถัดมามีคาสั่งตามมาอีก 1 คาสั่ง ลงวันที่ 17 พฤษภาคม
2560 ฉบับที่ 2 เนื้อหาสาระสั้นๆ คือขอให้สหกรณ์ไปทาการประมินราคาหลักทรัพย์ที่สหกรณ์เคหสถานนพเก้าฯ
นามาเป็นหลักประกันเงินฝากว่ามีมูลค่าปัจจุบันเท่าใด โดยใช้ราคาประเมินของกรมที่ดินและรับรองผลการประเมิน
โดยส่วนราชการผู้ประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่งนี้และรายงานผลให้นายทะเบียนทราบ อันนี้คือ
คาสั่งฉบับที่ 2 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นอันที่ 3 เป็นคาสั่งของรองนาย
ทะเบียน เรื่องเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2560 ครั้งที่ 1 ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประเด็นของ
การเพิกถอนคาสั่งนี้เรื่องที่เกี่ยวกับการที่คณะกรรมการ ผมขออ่านใจความสาคัญตรงนี้ กรณีที่สหกรณ์ขอให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมได้อภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นใน
ลักษณะที่ต้องพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงประกอบการตัดสินใจหลายประการ สุดท้ายประธานได้ขอมติที่ประชุม
ให้สหกรณ์ดาเนินการดังนี้ ข้อ 1 ให้จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากจุฬาฯ หรือจากบริษัทภายนอกเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีการอนุมัติฝากเงินกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้าฯ และเรื่องตามวาระที่ 2, 3 หลายท่านอย่าเพิ่งงงนะ
ครับ จับเฉพาะเนื้อหาก็พอ ประการที่ 2 ให้คณะกรรมการดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดีกับคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 52 ประจาปี 2555 และชุดที่ 53 ประจาปี 2556 หากสอบสวนแล้วพบว่ามีมูลให้คณะกรรมการชุดที่ 52, 53 ที่
ดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการดาเนินการชุดปัจจุบันอยู่จานวน 6 ท่าน ยุติบทบาท ที่ประชุมวิสามัญครั้งนั้นก็มีมติ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงส่วนมากคือ 170 กว่าคน ไม่เห็นชอบ 3 งดออกเสียง 1 นี่คือสาระทีส่ าคัญตรงนั้น แล้ว
คาสั่งของนายทะเบียนที่มีคาสั่งมาถึงสหกรณ์คือทั้ง 3 เรื่องอยู่ในวาระอื่นก็เลยไม่สามารถที่จะลงมติได้ และก็เรื่อง
ที่ว่ากรรมการ 6 ท่านที่อยู่ปฏิบัติงานชุดปัจจุบันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุดที่ 52, 53 ครั้งนั้นในที่ประชุมสามัญมีมติให้
ยุติบทบาท นายทะเบียนวินิจฉัยว่าให้เพิกถอนตรงนั้นด้วยเหตุผลว่าในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ การให้
ยุติบทบาทไม่ได้บรรจุ ไม่ได้เขียนไว้ในข้อบังคับ เขียนไว้แต่เพียงว่าถอดถอนได้แต่ยุติบทบาทไม่ได้เขียนไว้ เมื่อไม่ได้
เขียนมติที่ประชุมครั้งนั้นก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่เป็นไปตามข้อบังคับ คือให้เพิกถอนมติครั้งนั้น กรรมการทั้ง 6 ท่าน ก็
กลับมาทางานตามปกติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
26
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มาถึงคาสั่งนายทะเบียนวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ห่างกัน 1 เดือน เรื่องให้คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ แก้ไขข้อบกพร่อง อันนี้โดยสรุปคือให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ฟ้อง
คณะกรรมการชุด 52 และชุด 53 ในปี 2555 กับ 2556 เนื่องจากว่ามีการปฏิบัติ เอาเนื้อหาสั้นๆ นาเงินไปฝาก
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บางครั้งก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์และไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อที่ 67 คือเลินเล่อ ประมาท
เพราะฉะนั้นก็ให้สหกรณ์ฟ้องกรรมการทั้ง 2 ชุด และถูกให้ชดใช้ค่าเสียหายโดยเอาราคาหลักทรัพย์ที่ไปประเมินเอา
คร่าวๆ 300 กว่าล้าน ลบจากเงินต้น 915 ล้าน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เอาไปฝากไว้กับสหกรณ์เคหสถานนพเก้าฯ
ประมาณ 600 กว่าล้าน ก็ฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายส่วนนี้ ประมาณนั้น นี่คือรายงานความก้าวหน้า สหกรณ์ได้
ดาเนินการฟ้องไปเรียบร้อยแล้ว และจะมีการนัดสืบถ้าจาไม่ผิดวันที่ 9 เมษายน 2561 จะเป็นครั้งแรกที่จะต้องไปขึ้น
ศาลกัน อันนั้นเป็นคาสั่งฉบับวันที่ 22 ส่วนอีก 1 คาสั่งเป็นคาสั่งของรองนายทะเบียน จะขอโยกไปไว้ในวาระเพราะมี
อยู่ในวาระเรียบร้อยแล้วแต่พูดให้ฟังสั้นๆ คือเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เรื่องการแต่งตั้งประธาน
หยั่งเสียงเลือกตั้งว่าไม่เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เนื่องจากว่าในข้อบังคับไม่ได้เขียนเรื่องนี้ไว้
จึงถือว่าการกระทาที่ผ่านมาที่มีการแต่งตั้งประธานหยั่งเสียงในที่ประชุมใหญ่ก็โมฆะไป การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็
โมฆะไป เพราะว่าไม่มีข้อบังคับเขียนไว้ อันนี้โดยสาระสั้นๆ ของคาสั่งทั้งหมดที่สมาชิกกลุ่มหนึ่งได้ขอให้สหกรณ์
เปิดเผยในที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบ ผมได้ทาการเปิดเผยคร่าวๆ ถ้าท่านสมาชิกสนใจรายละเอียดขอดูได้ที่สหกรณ์
คาสั่งต่างๆ ขอแจ้งสั้นๆ ส่วนนี้ไว้แค่นี้
เหรัญญิก ผมขอเพิ่มเติมเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน เนื่องจากข้อที่ 1 ที่ประธานชี้แจงที่
ผู้บริหารเราได้เชิญผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ไปชี้แจงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราได้พูดแล้วว่าสถานภาพและ
เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 1 ใน 5 ติด top four ไม่มปี ัญหาเรื่องเงิน แต่ปัญหาจริงๆ คือ
เรื่องมีความขัดแย้งทางด้านสมาชิกและทาให้เรื่องชื่อของจุฬาฯ เสียออกไปข้างนอก เสียชื่อ เพราะฉะนั้นเรียนให้
ทราบว่าผมเรียนกับทีป่ ระชุมคณบดีไปแล้วว่าเรื่องเงินไม่มีปัญหา ปัญหาอยู่ที่คน เพราะฉะนั้นขอวิงวอนที่ประชุม
คณบดีวันนั้นว่าขอให้สมาชิกอย่าขัดแย้งกัน จงเข้าใจหลักการของการบริหารสหกรณ์หรือท่านใดอยากเข้ามาจงเข้า
มาอย่างสง่างามตามโครงสร้างสหกรณ์วันนั้นผมชี้แจงไปอย่างนั้น และขณะนี้มีสมาชิกผมไม่ทราบว่าใคร แต่มีสมาชิก
ที่เสียหายถอนหุ้นออกโดยมีคนแนะนาว่าสหกรณ์จะเจ๊ง อย่างที่เรียนทราบว่าสหกรณ์เราไมได้เจ๊ง ติด 1 ใน 5 ถ้า
เทียบกับบริษัทแล้วคือระดับมหาชน เราแจกใบไปแล้วว่าเสถียรภาพของเรารับกาไรแต่ละปีกาไรไม่น้อยกว่า 950
ล้าน แต่ยังมีสมาชิกกลุ่มหนึ่งที่สูญเสียเขาก็ช่วยเหลือยอมรับมติกรรมการเมื่อออกไปแล้วคนที่ชี้แจงที่บอกว่าสหกรณ์
จะเจ๊งไปชี้นาสมาชิกไปแล้วว่าไม่ยอมถอนหุ้นแต่ดันไปถอนเงินฝากแต่คนที่ตกใจคือถอนหุ้นไป นั่นคือความเสียหาย
ตอนนี้ฝากเรียนว่าขอวิงวอนอย่าทะเลาะกัน ชื่อเสียงของจุฬาฯ เรามันเสีย ขอบคุณครับ
ประธาน ผมบอกว่ามี 3 เรื่อง เรื่องที่ 3 สั้นๆ ก่อนที่คุณบุญชอบจะพูด คือจะตอกย้าว่าการ
รายงานของคณะกรรมการกากับและตรวจสอบงบประมาณยังอยู่ในวาระอื่นๆ อยู่คือที่ค้างจากคราวที่แล้วยังอยู่ นี่
คือเรื่องที่จะแจ้ง เชิญคุณบุญชอบ
นายบุญชอบ มีนาภา เลขประจาตัวสมาชิก 120680 ที่ประธานรายงานแจ้งเพื่อทราบผมว่า
ยังอีกเยอะที่ท่านไม่แจ้ง เช่น คาสั่งเพิกถอนนักสหกรณ์แห่งชาติ ท่านไม่แจ้ง และท่านก็มิได้ดาเนินการในฐานะ
คณะกรรมการดาเนินการจะต้องให้ออกจากสมาชิก ท่านก็ไม่ทา และท่านไม่แจ้งอีกด้วย ท่านจะปิดไว้ทาไม เรื่องนี้
ดังทั่วประเทศ อันที่ 2 คาสั่งนายทะเบียนผู้อานวยการคุณณรงค์พล บอกว่าเรื่อง อาจารย์สวัสดิ์ หลอกลวงสมาชิก
กรมส่งเสริมได้มอบให้สานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พื้นที่ 1 พิจารณาพบว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่สหกรณ์
จะต้องดาเนินการตรวจสอบและสอบสวนเพื่อดาเนินการกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามหนังสือที่แจ้ง ท่านไม่ทาล่ะ
ทาหรือยัง มติที่ประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ววิสามัญก็บอกให้ท่านทาเรื่องอาจารย์สวัสดิ์ เรื่องสหกรณ์คลองจั่น เรื่องสหกรณ์
นพเก้าฯ เรื่องมงคลเศรษฐี และธนกิจไทย และยังมีอีกเยอะ คุณทวี list มา 14-15 รายการ ท่านไม่แจ้งเลย
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ประธาน ทาความเข้าใจตรงกันก่อน อย่างที่ผมชี้แจงในตอนต้นหนังสือแนะนา หนังสือคาสั่ง
จากนายทะเบียน มันมีเยอะมากกว่าที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่ ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เฉพาะเท่าที่สมาชิกขอให้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ เรื่องอื่นยังมีอีกเยอะ แต่อันนี้ทาตามที่สมาชิกกลุ่มหนึ่งขอไปและเราได้แจ้งให้ทราบ
นายบุญชอบ มีนาภา จริงๆ จะต้องแจ้งให้ทราบผลการดาเนินการที่ประชุมมีมติมอบหมาย
ให้คณะกรรมการไปดาเนินการ
ประธาน ok ตอบเลยสั้นๆ เราได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จริงๆ เราก็เลี่ยงเพราะเราตั้งกรรมการ
ใดๆ ไม่ได้ เราก็ตั้งทีมขึ้นมาและทาตามที่ท่านว่าเมื่อสักครู่ แต่ท้ายที่สุดเมื่อนาเสนอเข้าสู่คณะกรรมการหมายถึงชุด
เล็กๆ พิจารณาแล้วก็นาเสนอเข้าสู่คณะกรรมการดาเนินการอย่างที่ทราบ ทุกมติที่ออกมาเป็นมติกรรมการ
ดาเนินการ เช่น เรื่อง อาจารย์สวัสดิ์ว่าจะถอดถอน มติกรรมการดาเนินการโดยเสียงส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ถอดถอน
เอาแค่นั้นถ้าจะทาต่อก็ทากันใหม่อีกเรื่อง อันนี้อธิบายให้ฟังคือเราทาทุกเรื่องเพียงแต่ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุม
ผมคนเดียวทาอะไรไม่ได้
นายบุญชอบ มีนาภา ที่ประชุมคณะดาเนินการไม่เห็นชอบที่จะให้ถอดถอนใช่ไหม เรื่อง
อาจารย์สวัสดิ์ ทั้งๆ ที่มีหนังสือจากนายทะเบียนปลดไปแล้ว และคณะกรรมการยังจะดื้อรั้นไม่ถอดถอนได้อย่างไร
ผมไม่เข้าใจ นี่คือกฎหมายนะครับ ผมจะพูดต่ออีกอันหนึ่ง อันนี้จบได้ท่านไปคิดต่อ เรื่องมติที่ประชุมใหญ่ในเรื่องที่ให้
ถอดถอนหรือยุติบทบาทของกรรมการ 6 คน ท่านรับมติที่ประชุมใหญ่ไปดาเนินการใช่ไหม 6 คนนั้น มีหน้าที่ร้องก็
ร้องไป แต่บันทึกอันนี้คณะกรรมการเป็นผู้ร้องขอให้เพิกถอนมติเป็นไปได้อย่างไร ท่านฝ่าฝืนมติที่ประชุมใหญ่ใช่ไหม
ประธาน ผมอธิบายไปหลายรอบทาความเข้าใจให้ตรงกัน ประธานก็เซ็นคนเดียวหนังสือทุกฉบับ
นายบุญชอบ มีนาภา ผมเข้าใจ แต่กาลังจะบอกว่าท่านไม่ดูข้อบังคับข้อ 50 วรรค 2 บอกว่า
กรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ท่านถึงแพ้ตลอดกาลไง ท่านลงมติเท่าไรก็แพ้ เพราะท่าน
ไม่ดูข้อบังคับ ข้อบังคับบอกว่าลงไม่ได้ ท่านก็ให้ลง
ประธาน ผมไม่ได้ให้
นายบุญชอบ มีนาภา ท่านเป็นประธานไม่ให้ลงได้อย่างไร
ประธาน เวลาจะพูดอะไรต้องระวังนิดหนึ่งนะที่กล่าวหาคนนั้นคนนี้
นายบุญชอบ มีนาภา ผมพูดตามข้อบังคับ
ประธาน เข้าใจแต่ฟังที่ผมอธิบายนิดหนึ่งว่าระบบการทางานของคณะกรรมการดาเนินการ
มันเป็นเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมแต่ละครั้งเมื่อมติเสียงส่วนใหญ่ออกมาอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น ผมเข้าใจที่ท่านอ้าง
ข้อบังคับ ผมก็เข้าใจ ผมก็ไม่สามารถพูดอะไรมากมายกว่านี้มันกระทบกระเทือนมากกว่า
นายบุญชอบ มีนาภา นั่นเรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องนพเก้าฯ ท่านสั่งฟ้องข้อหาเดียวคือข้อหาประมาทเลินเล่ออย่างเดียว คือไปดาเนินการท่านไม่ดูเรื่องราวที่มัน
เกิดขึ้นเลย เรื่องราวที่เกิดทาผิดข้อบังคับ ทาผิดระเบียบไม่ปฏิบัติตามมติ ฝ่าฝืนตั้งหลายเรื่อง ท่านดูคดีเสือดาตั้ง
ข้อหายาวเลย เพื่อการฟ้องจะได้สมบูรณ์ หลุดข้อนี้ติดข้อนั้น แต่ท่านไม่ทา ท่านทาข้อเดียว หลุดหมดครับ หรือ
เจตนาของท่านต้องการให้หลุด
ประธาน วิธีพูดอย่างนี้ระวังหน่อย เพราะว่าเป็นการกล่าวโทษซึ่งหน้า
นายบุญชอบ มีนาภา ไม่เป็นไรท่านจะฟ้องผมก็ฟ้อง
ประธาน ผมไม่ได้ฟ้องแต่อยากให้เคารพ
นายบุญชอบ มีนาภา ผมเคารพไงผมถึงเตือนท่าน
ประธาน ศักดิ์ศรีของคนอื่นด้วยเท่านั้นเอง ท่านอย่ารีบด่วนสรุปประเมินคนทุกคน มัน
สะเทือนความรู้สึกผมด้วย เพราะผมไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านพูด
28
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นายบุญชอบ มีนาภา ผมไม่ได้ว่าท่านคนเดียว ผมว่าทั้งชุด
ประธาน ต้องเข้าใจส่วนนี้นะครับ รายละเอียดที่ท่านพูดสักครู่มีในคาฟ้อง
นายบุญชอบ มีนาภา ไม่มีครับ มีมาตราเดียวข้อ 67
ประธาน ต้องบอกก่อนเราไม่อยากมาเถียงกันตรงนี้
นายบุญชอบ มีนาภา ผมดูคาฟ้องแล้ว
ประธาน เราทาตามหรือภายใต้กรอบคาสั่งของนายทะเบียนเท่านั้น เรายึดคาสั่งนั้นเลยและ
ฟ้องตามนั้นแต่ในตัวรายละเอียดมีครับ เราจะเชิญผู้ตรวจการของกรมไปเป็นพยานให้เราด้วย
นายบุญชอบ มีนาภา นั่นล่ะ ผมดูแล้วว่าท่านได้เชิญผู้ตรวจการมาตรวจสอบแล้ว แต่ข้อมูลที่
ได้ไปคือเรื่องประมาทและเลินเล่อ
ประธาน นั่นเป็นข้อสรุปมาตรา 60 กว่า
นายบุญชอบ มีนาภา ผมไม่อยากจะเถียงกับท่าน ok ครับ
เหรัญญิก คืออย่างนี้เรื่องของนพเก้าฯ และเรียนสมาชิกด้วยจะได้จบวาระอื่นจะได้เดิน เรื่อง
นพเก้าทั้งผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้อง ขณะนี้ขั้นตอนอยู่วันที่ 9 เมษายน 2561 นัดเจอกันที่ศาล ณ ปัจจุบันวันที่ 9 เมษายน
2561 นัดเจอกันที่ศาลย้าอีกครั้ง จะได้จบ วาระอื่นจะได้เดิน ถูกหรือผิด ต่างฝ่ายต่างมีทนายแต่ที่ผมย้ามาเราอย่า
ขัดแย้งกันให้เป็นไปตามหน้าที่ของฝ่ายยุติธรรมเขาเดินเรื่องอยู่ ขอบคุณครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ เลขประจาตัวสมาชิก 263228 ท่านได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ มี
แต่เรื่องคาสั่งจากนายทะเบียน ผมเองทาเรื่องร้องเรียนไปรักษาการนายทะเบียน ทาเรื่องร้องเรียนถึงประธาน เพราะ
ผมรู้เบื้องหลัง นี่เขาพยายามปิดปากผมไม่ให้อยู่ในวาระอื่นเพราะไม่ต้องการมีการให้มีการดาเนินการต่อจากที่ผมพบ
ผมถามนิดหนึ่งทาไมท่านทาหนังสือหลังจากที่มีมติที่ประชุมใหญ่แล้ว ท่านทาหนังสือแจ้งทาง ผอ.พื้นที่ 1 รักษาการ
นายทะเบียนว่ามติยุติบทบาทอยู่ในวาระอื่นๆ เราก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ในวาระอื่นๆ ทาไม่ได้ เขาก็ตอบมาเลยทันที
เพราะฉะนั้นเพิกถอนให้หมดมติที่อยู่ในวาระอื่นๆ ก็เลยเจ๊งเลย บอกตรงๆ เพราะว่าประธานเป็นคนทาหนังสือไปถึง
เขา ยอมรับไหม เป็นคนทาหนังสือหรือไปเองหลังจากนั้นก็เลยถูกยกเลิก แถมคณะกรรมการก็โดนแขวนไว้อีก
ต่างหาก เพราะฉะนั้นผมว่าท่านไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดและเรื่องที่สาคัญที่ท่านต้องแจ้งเพื่อทราบในที่นี้ ผมคิดว่า
สมัย อาจารย์สวัสดิ์ยังพยายามให้ข้อมูลกับสมาชิกบ้าง มีสารรายเดือนต่างๆ นานา แต่นี่เราไม่เห็นอะไรเลย เรื่อง
ฟ้องร้องคดีนี้ไม่พูดถึงเลย ไม่สาคัญเหรอ เงินเยอะมากนะ สาคัญมาก ดาเนินการไปถึงไหนแล้วและเมื่อกี้สมาชิกได้
พูดว่าทาไมเอาแค่ละเมิด จริงๆ เราบอกว่าให้มีการพิจารณาว่าเป็นการยักยอก ฉ้อโกง ลักทรัพย์หรือเปล่า ถ้าเป็นต้อง
ฟ้องอาญา ปัญหาคือกรรมการที่เป็นคนพิจารณาเรื่องที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้อง เลือกทนายมีกรรมการที่ถูกฟ้องอยู่ด้วย
เป็นไปได้เหรอว่าคนที่ถูกฟ้องนั่งประชุมลงมติด้วย เลือกทนาย ถึงบอกว่าออกมาเป็นคาฟ้องอ่อนๆ มันต้องเอาจริงเอา
จัง 6 คนนี้ถูกยุติไปแล้ว แล้วท่านทาให้เขากลับมาและอยู่จนถึงปัจจุบัน เป็นเพราะท่านเป็นคนลงชื่อหนังสือ ท่านอ้าง
ว่าไม่ได้เขียนเอง มีคนร่างให้ คนรอบตัวท่านล่ะที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งทาขัดต่อข้อบังคับข้อ 50 อย่างร้ายกาจ และ
ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการทาผิดข้อบังคับ 50 มาตลอดทุกเรื่อง ท่านไม่ออกเสียงแต่ท่านบอกว่ามติที่ประชุมกรรมการ
ดาเนินการ ท่านบริหารเป็นหรือเปล่า ขอโทษผมพูดอย่างนี้ท่านจะฟ้องผมก็ได้ ท่านไมได้อ่านข้อบังคับและท่านบอก
ว่าผมจะทาอย่างไรดี จะให้ผมทาอย่างไร ผมไม่ออกเสียง คนที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับ 6 คนกลุ่มนี้ไม่มีทางชนะได้
เลย ทุกเรื่อง 6 คนกลุ่มนี้จะเป็นคนคุมหมด ผมขอเรียนว่าท่านเป็นคนที่ทาให้ปัญหาปั่นป่วนมาจนปัจจุบันนี้ ผมคิดว่า
เรื่องอย่างนี้ทาไมถึงไม่ยอมให้ผมเสนอในวาระปกติของที่ประชุมใหญ่ เพราะเขารู้ว่าในรายงานผมมีเขียนตรงนี้ด้วยว่า
กรรมการ 6 คนนี้ ทาไมดาเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องด้วยและขอให้ดาเนินการต่อไปให้เข้มข้นขึ้น เขาขัดขวางผม
ท่านประธานก็ปล่อยให้เขาขัดขวางผม ท่านประธานก็ไม่ทาอะไรเลยที่จะปกป้อง ไม่ใช่เฉพาะชื่อเสียงของจุฬาฯ
ทรัพย์สินเงินต่างๆ ของพวกเรา อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะ ผมถามแล้วท่านตอบให้ได้ก็แล้วกันว่าจดหมายจากท่าน
ไปเป็นตัวการเลย
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ประธาน เรื่องของอาจารย์ไปอยู่ในวาระอื่น อาจารย์พูดได้เต็มที่
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ไม่ ท่านจะแถลงก็แถลงสิเรื่องฟ้องร้องไปถึงไหนแล้ว สมาชิกก็คงอยากรู้
ประธาน ผมว่าผมอธิบาย
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ท่านไม่ได้อธิบายเรื่องการฟ้องร้อง
ประธาน ผมอธิบายกระบวนการทางานของคณะกรรมการดาเนินการไปแล้ว ถ้าท่านเข้าใจก็
จะเข้าใจทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้น
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมไม่เข้าใจว่าทาผิดข้อบังคับได้อย่างไร ผมไม่เข้าใจกระบวนการ
ทางานของคณะกรรมการดาเนินการสามารถขัดข้อบังคับได้หรือ
ประธาน ไมใช่เรื่องการขัดนะครับ ไม่อยากให้มีการโต้แย้งส่วนนี้ ของอาจารย์พูดเรื่องวาระ
อื่น
นายลับแล ณ บางช้าง เลขประจาตัวสมาชิก 380390 ในฐานะที่ผมถูกพาดพิงเป็นกรรมการ
ข้อบังคับที่ 50 วรรค 2 ผมรู้ว่าความผิดที่เกี่ยวข้องตรงนั้น ถ้ากรรมการ 6 คนนั้นมีบารมีขนาดนั้นป่านนี้วันที่ 9 เม.ย.
พวกกรรมการ 6 คนคงไม่ต้องไปศาล ชนะทุกเรื่องแล้ว คงไม่ได้ฟ้องหรอกครับ คาสั่งที่เพิกถอนทั้งหลายมาจากนาย
ทะเบียนทั้งนั้น คาสั่งที่ประมาทเลินเล่อ คาสั่งทั้งหมดทั้งมวลที่กรรมการทาและดาเนินการไปกับกรรมการชุดปี
55,56 อันนั้นทาตามคาสั่งนายทะเบียนหมด ถ้าไม่ทาตามนายทะเบียนกรรมการชุดปัจจุบันป่านนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ขัดคาสั่งผิดมาตรา 22,23,24 เพราะฉะนั้นวาระทั้งหลายที่เกี่ยวกับคดีที่ว่าเพิกถอนทั้งหลาย แก้ไขข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับนพเก้าไม่รู้ว่าคณะกรรมการหรือสมาชิกท่านที่เอ่ยถึงเมื่อสักครู่ ทราบข้อมูลจากไหนว่ากรรมการ 6 คน
มีอานาจบารมีที่จะไปสั่งหรือจะทาลงมติแพ้ทุกครั้งถ้าปล่อยให้เขาลงคะแนน ผมขอบอกเลยว่าถึงวาระที่มีส่วนได้ส่วน
เสียผมเชื่อมั่นในประธานว่าประธานก็ไม่ยอมทาความผิดหรอก ถ้าผิดระเบียบถึงขั้นออกนะครับ ถึงออกจากเป็น
สมาชิกด้วยและตอนนี้กม็ ีเยอะแยะที่เข้าข่ายขนาดนั้น พอถึงวาระจริงๆ กรรมการชุด 6 คน แสดง spirit ครับ ไม่ได้
ออกเสียงและออกจากที่ประชุมด้วย ต้องให้รู้ตามนี้ก่อนนะครับ ไม่อย่างนั้นสหกรณ์ไม่ได้เดินมาขนาดนี้หรอก เรา
ต้องการให้สมาชิกเดินไปด้วยกันพร้อมสหกรณ์ สหกรณ์ตอนนี้เป็นสหกรณ์ดีเด่นด้วยปี 60 กาลังมั่นคง เพราะฉะนั้น
สมาชิกเดินไปด้วยกันด้วยความมั่งคั่งไม่ใช่มาโจมตีสหกรณ์ด้วยกัน ไม่ใช่ว่าขนาดนั้น ต้องเข้าใจกรรมการด้วย
กรรมการชุดปี 56 ผมอยู่ในนั้น นายลับแล ณ บางช้าง เลขที่ 380390 ถ้าผมทุจริตจริงป่านนี้ผมก็คงโดน DSI
ตรวจสอบแล้ว โดนตรวจสอบไม่ใช่ไม่โดน แต่ไม่เจออะไรเพราะเราทาตามด้วยความสุจริตและกระบวนการก็เข้าสู่
ความยุติธรรมแล้ว ก็ฟ้องร้องไปตามปกติ ความเสียหายเกิดขึ้นจากใครสุดท้าย สหกรณ์ก็ต้องมาชดใช้อยู่ดี คนที่
ร้องเรียนกันไปก็เอามันส์ ขอบคุณครับ
นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา ขอเรียนถามประธานที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะทาตามมติที่
ประชุมใหญ่วิสามัญวันที่ 6 มิ.ย.ที่ขอให้กรรมการ 6 คนที่เกี่ยวข้องยุติบทบาท ท่านรายงานเมื่อกี้ว่าเป็นเพราะเรา
พิจารณาในวาระอื่นใช่ไหม แต่วันนี้เราจะต้องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งนี้ด้วย
ประธาน ขอให้แจ้งชื่อและหมายเลขด้วย
30
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นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา จาหมายเลขสมาชิกไม่ได้ มาจากคณะอักษรศาสตร์ เรามี
รายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 6 มิถุนายน ที่พิจารณาเรื่องนี้อยู่ในเล่มนี้ด้วย เรื่องที่เราพิจารณาอยู่ในหน้า 80 ของ
รายงานการประชุมครั้งนี้ เขียนว่าระเบียบวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ในวาระอื่นๆ คาว่าวาระอื่นๆ
ดิฉันจะเรียนว่าเท่าที่อ่านรายละเอียดแล้วมันควรจะอยู่วาระ 2,3 เอามาไว้เป็นวาระเดียวกันก็ ซึง่ ไม่ทราบเหตุผล
เรื่องทั้งหมดที่พิจารณาที่เราลงมติไปมันอยู่ในวาระ 2 หรือ 3 ที่เขียนติดกัน ไม่ใช่อยู่ในวาระอื่นๆ คาว่าวาระอื่นๆ มีผู้
เสนอที่ประชุมว่าเอาไว้ในวาระอื่นๆ ดีไหม แต่ก็ไม่ได้มีการลงมติและเวลาถอดเทปออกมาต้องเป็นรายงานการประชุม
ที่ท่านประธานเห็นแล้วอยู่ใน 2 กับ 3 นั่นข้อที่ 1 ดิฉันไม่เข้าใจว่าประธานได้แจ้งไปที่กรมส่งเสริมหรือกรมอะไรที่
เกี่ยวข้องว่าอยู่ในวาระอื่นๆ ได้อย่างไร ข้อที่ 2 คาถามต่อเนื่อง เรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องสาคัญมากในการประชุมครั้ง
นั้น ทาให้ดิฉันเองมีความรู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่มาประชุม และได้ลงคะแนนคิดว่าเอกฉันท์ด้วย เรื่องนี้สาคัญเมื่อประธาน
ไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามเสียงของสมาชิกส่วนใหญ่ได้ ท่านประธานอยู่เฉยมา 7-8 เดือน ไม่ได้เพิ่งมาแจ้ง
เราวันนี้ไม่ได้ ท่านควรต้องแจ้งเราก่อนหน้านี้ หรือเรียกประชุมวิสามัญอีกครั้งถ้าท่านเข้าใจผิดว่าอยู่ในวาระอื่นๆ เรา
ต้องเรียกประชุมวิสามัญอีกครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เพื่อจะทาให้มันอยู่ในวาระที่ลงมติได้ ขอบคุณค่ะ
ประธาน ขอบคุณมากครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน จะยืนยันที่ท่านอาจารย์อภิปราย มีการบันทึกในหน้า 94 ว่าลงมติ
แล้วประธานไม่ออกเสียง สรุปคือเห็นด้วย 176 ไม่เห็น 3 ไม่ออกเสียง 1 ในหน้า 94 คือวาระ 2, 3 ไม่ใช่วาระอื่นๆ
การลงมติลงในวาระ 2, 3 แต่ผมไม่ทราบว่าพอเป็นคาสั่งรองนายทะเบียนคาสั่งที่ สสพ.1/2560 เพิกถอนมติบอกว่า
อยู่ในวาระอื่นๆ ผมไม่ทราบว่ารองนายทะเบียนได้เห็นรายงานหรือยัง เพราะมตินี้ชัดเจนในหน้า 94 อยู่ในวาระ 2, 3
แต่รองนายทะเบียนอ้างว่าอยู่ในวาระอื่นๆ มันไม่ใช่ ผมก็งงว่ารองนายทะเบียนรู้ได้อย่างไรว่าอยู่ในวาระอื่นๆ ทั้งที่
รายงานการประชุมในหน้า 94 ชัดเจนนะ ยังอยู่ในวาระ 2, 3 ไม่ใช่วาระอื่นๆ
ประธาน ที่จริงเรื่องนี้ อันนี้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าในการประชุมกรรมการ 3 ฝ่าย คือกรมโดย
ผอ.พื้นที่ 1 กรรมการและสมาชิกที่ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ก็ประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ มีการซักประเด็นนี้กับ
ผอ.เขต 1 ด้วย ท่านผอ. ก็อธิบายผมจาได้เพราะผมอยู่ในที่ประชุมด้วย เรื่องกรรมการทั้ง 6 คน ที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ยุติบทบาทนั้น เรื่องที่บอกว่าอยู่ในวาระอื่นๆ นั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่สิ่งสาคัญโดยสาระคือที่ท่านอ้างคือมันไม่ได้อยู่
ในข้อบังคับ เพราะในข้อบังคับมีแต่เรื่องถอดถอน ยุติบทบาทชั่วคราวไม่มี อันนี้เป็นประเด็นอีกหนึ่งแล้ว ผอ.ก็บอกว่า
นี่คือประเด็นหลักมากกว่าที่จะมาว่าอยู่ในวาระอื่นๆ หรือไม่ด้วยซ้า หลายท่านที่อยู่ในที่ประชุมคงได้ยินคาอธิบายของ
ท่านณรงค์พลเรียบร้อย
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมขอให้ความจริงเพิ่มเติมคือผมได้ร้องเรียนไปถึง ผอ.พื้นที่ 1 อันนี้
มันอยู่ในวาระ 3 ไม่ได้อยู่ในวาระอื่นๆ ท่านออกคาสั่งมาในวาระอื่นๆ ขอให้ถอนคาสั่งนี้ ท่านบอกว่าเรื่องนี้มาจาก
หนังสือของสหกรณ์จุฬาเอง แล้วก็ให้ไปจัดการกันเอง ท่านไม่ยอมถอนคาสั่งกลัวเสียหน้า เวลาเรามาคุยกันหลัง
จากนั้น ท่านก็บอกว่าโจทย์นั้นไม่ต้องพูดถึงก็ได้ พูดอันใหม่เลย ไม่มีกาหนดอยู่ในข้อบังคับว่าให้ยุติได้ ก็ยุติไม่ได้ ผมก็
ยังค้านว่าคนทาผิดกาลังโดนสอบสวนนี่นะ ไม่ต้องยุติเหรอทาต่อเหรอ ไปดูสิระบบราชการที่ไหนเขาทากันอยู่ หรือ
ระบบเอกชนเขามีอย่างนี้ไหม ผมว่าท่านพูดไม่ตรงเป๊ะๆ ระวังหน่อย ผมมีเรื่องสาหรับสมาชิกที่พูดมาแต่ก่อนนี้ว่า 6
คน เขาไม่มีบารมีอะไรหรอก จะขัดขวางอะไรเหรอ ขอโทษนะหนังสือมาจากกรมตั้งแต่วันที่เท่าไรเดือนพฤษภาคม
และเพิ่งฟ้องกันเมื่อไร ต้องออกคาสั่ง 2 รอบ จนสุดท้ายขู่เลยว่าจะดาเนินการแล้ว ผมว่าประธานทาผิดข้อบังคับข้อ
50 มาตลอด แล้วก็อย่าปกปิด ถ้าจะรักษาเกียรติภูมิของตัวเอง ผมว่าลาออกเสียเถอะ ผมพูดตรงๆ
ประธาน ขอบคุณมาก เดี๋ยวจะพิจารณาอย่างซีเรียส
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นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ยังมีอีก อย่างซีเรียสแน่นอนเพราะท่านทาให้การเดินหน้าของ
สหกรณ์มีปัญหา ท่านปล่อยให้คนที่กาลังมีปัญหาอยู่เข้ามาขัดขวางต่างๆ ที่จะเดินหน้าไป การตรวจสอบอะไรต่างๆ
มันเดินไปได้ยากเพราะส่งไปหนังสือก็ไม่ได้ ผมบอกแล้วว่าผมจะขอรายงานในที่ประชุมก็ไม่ให้ ทาไมไม่ให้ก็ไม่ทราบ
เพราะกรรมการอื่นๆ ก็เคยได้หมด อันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านยังไม่ได้รายงาน เรื่องเงินที่ไปฝากกับสหกรณ์อื่นๆ ที่ทุจริต
มีสหกรณ์รถไฟ สหกรณ์ครูอุบลฯ โดนฟ้องกันแล้ว สมาชิกฟ้องเลยนะ มีติดคุกบ้างก็มี พิพากษาออกมาแล้ว แล้วท่าน
เป็นตัวแทนของสหกรณ์จุฬาไปเป็นกรรมการดาเนินการของชุมนุมสหธนกิจ เราถือหุ้นอยู่ 50 ล้าน เอาเงินฝากอีก
550 ล้าน ฝากแล้วดอกเบี้ยเข้าบัญชีของเขาที่นั่น เราก็ไม่เคยเห็นหรอก ท่านทาหน้าที่ตรงนั้นน่าจะทราบว่าชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทย ขอโทษมีคาสั่งจากกรมบอกว่าขอให้แก้ไขงบของเขาเพราะว่าที่ปีที่แล้วอ้างว่าได้กาไร 50 ล้าน
ประมาณนั้น ปรากฏว่าขาดทุนว่า 4,000 ล้าน โอ้โหทาบัญชีภาษาอะไร ทาอย่างไร ท่านเป็นกรรมการในนั้นด้วยท่าน
ไม่รู้เหรอ และผลปรากกฎว่าท่านไปต่ออายุเงินฝากกับเขาอีก 2 งวดและกาลังจะมีมาที่จะ deal อีก ไม่รู้ว่าท่านจะ
เอาไปฝากอีกหรือเปล่า ท่านระวังให้ดีจะมีส่วนในการ ผมคิดว่าผมอยากให้สมาชิกดาเนินการให้มีการสอบสวน ให้มี
การฟ้องร้องทุจริตทางอาญา ฉ้อโกง ยักยอกหรือลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ ถ้าทาได้มันจะหนักหน่วงและไม่ให้คนอื่นทา
แบบนี้อีกในอนาคต จะบอกว่าเพื่อชื่อเสียงของจุฬาตอนนี้ก็ไม่ต้องพูด ใครๆ ก็รู้ว่าจุฬาเป็นอย่างไรอยู่แล้ว เรารักจุฬา
เราถึงต้องมาปกป้องผ่าตัดจุฬา ไม่ใช่จุฬาโทษทีสหกรณ์จุฬา เราต้องการให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นปกติตอนนี้
มันไม่มีปกติ มีโรคแทรกซ้อนเยอะมาก ท่านนั่งทับอยู่เฉยๆ บอกตรงๆ ผมเรียนที่ประชุม
ประธาน ผมขอยุติตรงนี้ก่อนเพราะมันจะยาว
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ท่านก็รายงานสิ แจ้งเพื่อทราบสิชุมนุมสหกรณ์ธนกิจ แจ้งเพื่อทราบ
หน่อย
ประธาน ผมขอสิทธิพิเศษที่จะอธิบายสิ่งที่อาจารย์ต่อว่าผม ผมไม่ได้นั่งทับอะไรเฉยๆ ผมก็ทา
สุดความสามารถของผมเต็มที่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ แต่ถ้าคิดว่าผมยังทาไม่ดีพอ ผมบอกเลยผมยินดีพิจารณาตัวเอง
วันนี้เสร็จจากการประชุมแล้วโหวดได้เลยว่าให้ประธานออก ผมพร้อมจะลาออกวันนี้ได้เลย ไม่มีปัญหา เพราะผมได้
ทางานเต็มที่สุดๆ ไม่ไปทางานอื่นเลยมาเต็มเวลาทุกวัน ยกเว้นไปประชุมข้างนอก เรื่องของสหกรณ์อื่นที่เป็นปัญหา
ถ้าท่านอ่านในรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีจะเห็นในนั้นว่าเขาเขียนอย่างไร เรื่องธนกิจไทย ซึง่ ผมเป็นกรรมการคน
หนึ่งไม่ใช่สมัครเป็น เป็นเพราะเราเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ ต้องไปเป็นกรรมการเพื่อดูแลผลประโยชน์ของเรา เหนื่อย
เพราะมันต้องไปรบกับอีกหลายๆ ที่ แต่ประเด็นธนกิจไทยที่ทางผู้สอบและกรมตรวจบัญชีหรือกรมส่งเสริมโดยนาย
ทะเบียนมันยืนคนละจุด เหมือนของจุฬาฯ เริ่มต้นเหมือนกันคือกรมตรวจบัญชีเขายึดราคากรมที่ดิน นพเก้ารวมใจมี
หลักทรัพย์มีที่ดินไปไว้ที่ธนกิจไทยเยอะมาก แต่เมื่อประเมินด้วยราคากรมที่ดินมันก็ต่ามาก เมื่อเอาราคาของกรม
ที่ดินไปจับธนกิจไทยจะขาดทุน 3,000-4,000 ล้านจริงๆ แต่ความเป็นจริงคือธนกิจไทยเขาก็ทาบัญชีทุกปีหลายปี
ต่อเนื่องโดยอิงการประเมินราคายุติธรรม เอาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาประเมิน การประเมินที่อิงของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์เขาประเมินแล้วว่ามีราคาอย่างนี้ๆ เป็นราคายุติธรรมและเทียบเคียงกับประกาศของสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าให้อิงราคายุติธรรม ถ้าเป็นไปตามราคานั้นธนกิจไทยมีกาไร เพราะการประเมินราคามันต่างกัน
สุดโต่ง และธนกิจไทยก็ยื่นงบทุกปี ทางกรมก็ไม่เคยติงก็ผ่านทุกปี จะมีปัญหาก็ปีที่ผ่านมาเพราะมีเรื่องนพเก้ารวมใจ
เข้าไปเกี่ยวข้อง มันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาอยู่ที่การประเมินราคาแล้วกรมตรวจบัญชี ขออนุญาตอธิบายให้
สมาชิกได้เข้าใจเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าผมไปช่วยปกปิดสถานภาพของธนกิจไทยแล้วก็จะอีลุงตุงนังไปหมด พอเข้าไปอยู่
ในนั้นเราก็เห็นว่ามันเกิดอะไร ท้ายที่สุดเคหสถานนพเก้ารวมใจโดยผู้ชาระบัญชีของกรมได้ทาการโอนหลักที่ดินต่างๆ
ที่เคหสถานนพเก้าเอาไปจานองไว้ให้เป็นชื่อของธนกิจไทยทั้งหมด ยกเว้นแปลง 2 แปลง ที่เขาเอามาค้าไว้เพื่อเป็น
หลักประกันเรื่องดอกเบี้ย เงินต้นเขาเอามาใช้เป็นชื่อธนกิจไทยหมดแล้ว มันอยู่คนละสถานภาพไปเรียบร้อยแล้วตอน
นั้น ประเด็นคือการประเมินมันแตกต่างกัน เหมือนนพเก้าฯ ที่เอาหลักทรัพย์มาจานองกับเรา มาค้าไว้กับเรา กรม
ทีด่ ินประเมิน 35 ล้าน บริษัทประเมิน 300 กว่าล้าน ล่าสุด 400 กว่าล้าน เห็นความแตกต่างของการประเมินไหม
แตกต่างกันมาก
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นายธีระพล เมฆอธิคม จะฟ้องบริษัทประเมิน
ประธาน ไม่เป็นไรอันนี้เล่าให้ฟัง ไม่อย่างนั้นจะคิดว่าผมมานั่งทับนั่นนี่ ผมไม่อยากนั่งทับ
หรอกครับ เพราะเต็มที่จริงๆ เพื่อจะหาทางออกที่วินวินด้วยกันทุกฝ่าย ที่เราเอาเงินไปฝากต่อกับธนกิจไทย ไม่ใช่
อยากจะฝากด้วย ไม่มีทางออกเลย เรายื่นหนังสือไป 2 ครั้ง ขอถอนเงินฝากแต่ในความเป็นจริงเขาไม่มีเงินสด เขามี
แต่ที่ดิน ถ้าทุกฝ่ายถอนเงินหมด ธนกิจเจ๊งจริงๆ นะครับ เพราะเขาไม่มีเงินสดมีแต่ที่ดินและไม่ใช่ว่าขายได้ง่ายๆ ที่
เมืองทอง 1,000 กว่าล้าน ไม่ใช่ขายง่ายๆ ที่ผืนใหญ่แต่ถ้าเขาขายได้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น สหกรณ์ขนาดใหญ่ก็ทุก
แห่งรวมทั้งจุฬา มอ.กระทรวงศึกษาธิการฝากต่อหมดเลยเพื่อไม่ให้ธนกิจล้มเพราะธนกิจยังไม่เคยขาดการชาระหนี้
เขาไม่เคยผิดนัดชาระหนี้แม้แต่ครั้งเดียว ถ้าให้เวลาเขาไปขายที่ดินต่างๆ ที่เป็นของเขา เรียบร้อยแล้วมันฟื้นนะ นั่น
คือวิธีการแก้ปัญหาแต่ถ้าเราคิดจะเอาประโยชน์ฝ่ายเดียว จะถอนลูกเดียว เขาก็เจ๊งจริงๆ แค่จุฬาฯ ถอนรายเดียวก็ไม่
มีเงินบริหารแล้ว 550 ล้าน บวกหุ้นอีก 50 ล้าน รวม 600 ล้าน เราจะไม่ได้อะไรเลย เราจะสูญเสียนะ เขาล้มละลาย
แต่เราไม่ได้เงินคืน จะเอาอย่างไร นี่คือประเด็นนี่คือวิธีการแก้ปัญหา แต่ถ้ามองเฉพาะประเด็นหนึ่งประเด็นเดียวเช่น
เอากฎหมายอย่างเดียว เอาระเบียบข้อบังคับอย่างเดียว การแก้ปัญหาเป็นอีกแบบหนึ่งและเป็นการสูญเสียด้วยกัน
ทุกฝ่าย เราชนะคดีจริงแต่ไม่ได้เงินกลับมา นี่คือประเด็นที่เกิดขึ้น มันไม่ใช่แค่ตรงนี้คลองจั่นอีก ผมก็เป็นกรรมการ
โดยตาแหน่ง พูดตรงๆ โคตรเหนื่อยเลยครับ ปัญหารอบด้านเลย และต้องหาทางออกที่ดีที่สุดทุกฝ่าย มันไม่สนุกนะ
กับงานนี้ แต่เข้ามาแล้วก็พยายามเต็มที่ และยินดีจะพิจารณาข้อเสนอแนะของอาจารย์พอพันธ์ ผมพร้อมจะลาออก
ครับ วันนี้ก็ได้ครับ และอยากได้คนอื่นมาเป็นแทน มาทาหน้าที่แก้ปัญหาส่วนนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ จะขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง เชิญครับ
นายธีรพล เมฆอธิคม เลขประจาตัวสมาชิก 223038 ก่อนอื่นผมขอกราบอภัยท่านประธาน
ที่เมื่อกี้พูดแทรกไป เพื่อให้เห็นว่ายังสงสัยอยู่ ผมจะชี้แจงที่มีสมาชิกพูดเรื่องกรรมการ 6 คนนั้น มีรองอธิการบดีพูด
กับผมว่าค่าทางสังคมของจุฬาฯ ผมพูดในนี้ทีหนึ่งแล้วสูงมาก เพราะฉะนั้นเรามีอะไรไม่ควรให้เกิดปัญหาขึ้น เมื่อ
เกิดขึ้นแล้วเราควรแก้กันภายใน เราเสนอวิธีแก้แล้วโดยมารยาทแล้ว 6 คนนั้นจะต้องเป็นคนที่เสียสละแล้วก็เงียบไป
คือให้ดาเนินการ เหมือนเราประชุมอยู่ถ้าสมมติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับกรรมการท่านใด กรรมการท่านนั้น
ต้องออกจากห้องประชุม ไม่ประชุมต่อไม่มีสิทธิ์โหวตเสียง เราให้เกียรติขนาดนั้นแล้วยังไม่ทา เมื่อไม่ทาเราก็ต้องลง
มติไปแล้วเป็นมติที่ประชุมใหญ่ การเลือกตั้งกรรมการมติที่ประชุมใหญ่เป็นคนเลือกตั้ง ไม่ใช่กรรมการหยั่งเสียง
เลือกตั้ง สิทธิ์ขาดอยู่ที่การเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นผมขอเรียนเพิ่มเติมว่าการที่เรามีมติแบบนั้นเราถือเป็นเสียงส่วนใหญ่
และเป็นผลประโยชน์ของ...ความจริงกรรมการชุดนี้ขึ้นมาน่าจะฟ้องกรรมการชุดเก่าเลยอย่างที่อื่นเขาทากัน แต่เราไม่
ทา เราพยายามจะบอกแล้วทาเถอะ ก็ยังไม่ทา เราลงมติไปแล้วเราถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ เป็นเสียงใหญ่มาก เมื่อ
เข้าไปแล้วท่านประธานยังเอาไปให้กรรมการอีก กรรมการใหญ่กว่าที่ประชุมใหญ่เหรอครับ มันผิด logic นะครับ ผม
คิดว่ามันไม่ถูก กับจุฬาฯ ด้วยกันพยายามทาให้ถูกไม่อย่างนั้นจะเป็นปืนใหญ่และจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออย่าง
อื่นได้ จะต้องดาเนินการถึงขั้นเด็ดขาดมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นในแวดวงจุฬาฯ ผมขอชี้แจงเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมขออนุญาตครับ ท่านตอบมาอะไรผมก็จะมีข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมได้
ประธาน ขอให้ท่านนี้ก่อน
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นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เรื่องที่เรากล่าวกันเมื่อกี้จริงๆ เป็นวาระเรื่องเก่าๆ เราก็รู้กัน
หมดแล้ว ซึง่ จริงๆ ทั้งหมดผมก็เห็นใจท่านประธานที่มานับขี้ 2 ปีนี้ ก็ไม่อยากให้ท่านออกนะ เพราะคนเข้ามาก็
เหนื่อยเหมือนท่าน อีกไม่กี่เดือนก็ครบวาระแล้ว ให้เขาเลือกตั้งกันตามนั้น อย่าใจน้อยไปเลย แต่จะว่าท่านก็ว่านิด
เดียวใช้อานาจครับประธานกรรมการดาเนินการโคตรใหญ่เลย ทุบโต๊ะได้ สาหรับ 6 ท่านที่กล่าว ถ้าท่านเห็นว่าวาระ
นั้นเขามีส่วนได้ส่วนเสีย ภาษาอังกฤษเรียก conflict of interest ท่านก็บอกเขาสุภาพๆ ไม่ต้องขัดกัน ท่านทั้ง 6
ออกนอกห้องประชุมนะ เพราะ 8 ท่านก็ประชุมกันได้ฝากสอนนิดหนึ่งน่ะ มาถึงตรงนี้แล้วผมว่าเราน่าจะเข้าวาระนะ
ครับ มันยาวเหลือเกิน คุยเรื่องพวกนี้เอาวันไหนเฉพาะเลยครับ ไม่ต้องวิสามัญเอาวันเฉพาะเรื่องพิสดารนี้มาเปิดอก
คุยปิดห้อง เอาอย่างนั้นดีกว่า
ประธาน ดี เห็นด้วย เราเข้าวาระเลยไหม หรือจะคุยเรื่องนี้ต่อ เพราะไม่อย่างนั้นก็ไม่จบ
จริงๆ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ผมว่าประเด็นนี้สาคัญ ทาไมสาคัญเพราะท่านประธานอ้างคาสั่ง
ของพื้นที่ 1 เขาใช้อานาจของรองนายทะเบียนลงวันที่ 20 ก.ค.60 ผมว่านี่คือ current ทาไมครับ เพราะว่าท่าน
นาเสนอไปเขาต้องตอบอย่างนี้ ในหน้า 2 คุณเรืองชัยได้เห็นคาสั่งนี้ไหม คาสั่งที่ สสพ.1/2556 เพราะว่าถ้าพลิกมา
หน้า 2 ค่อนข้างชัดเจน กรณีที่สหกรณ์ขอให้นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยเป็นการประชุมในระเบียบวาระ 4 เรื่อง
อื่นๆ คือสหกรณ์เสนอไปบอกว่าอันนี้อยู่ในเรื่องอื่นๆ ถ้าเขาไม่ได้อยู่ที่ประชุมเขาจะรู้ไหมเพราะสหกรณ์เป็นคนบอก
เขาไปว่าวาระอื่นๆ เขาถึงวินิจฉัย ซึง่ ที่ประชุมได้อภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นในลักษณะต้องพิจารณาข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงประกอบตัดสินใจหลายประการ สุดท้ายประธานได้ขอมติที่ประชุมให้สหกรณ์ดาเนินการ 3 ข้อที่เมื่อกี้แล้ว
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 176 คน ไม่เห็นชอบ 3 งดออกเสียง 1 ซึง่ สหกรณ์เสนอไปอยู่ในวาระอื่นๆ
ฉะนั้นตรงนี้มันชัดเจนว่าเขาต้องตอบมาอย่างนั้น ทาไมเรื่องมันอยู่ในวาระ 2, 3 ผมอ่านให้ฟังในหน้า 94 แต่เวลา
นาเสนอไปให้ ผอ.พื้นที่ 1 ซึง่ ใช้อานาจรองนายทะเบียน บอกว่าอยู่ในวาระ 4 ผมก็งงว่าถ้ารายงานอย่างนี้และนาย
ทะเบียนจะวินิจฉัยได้ถูกต้องเหรอ ผมถามคุณเรืองชัยในฐานะท่านเคยเป็นนิติกร จริงๆ มันอยู่ในวาระ 2,3 แต่
รายงานว่าอยู่ในวาระ 4 วาระอื่นๆ ไม่ทราบว่านายทะเบียนจะทาอย่างไร
นายเรืองชัย โพนพุฒ ขออนุญาตท่านประธาน เรียนที่ประชุม การเพิกถอนมติที่ประชุมไม่
ว่ามติที่ประชุมใดก็แล้วแต่คือเราจะเพิกถอนตามเนื้อหาสาระของรายงานการประชุมที่ส่งไปให้ ไม่ใช่ว่าเรานึกเองว่า
เราจะประชุม เพราะนายทะเบียนก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมใน ณ ที่นั้นก็ได้ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือรายงานการประชุมเป็นสิ่ง
ที่ยืนยันว่าตรงนี้ท่านได้ประชุมแน่นอนและมีการพูดอะไรไว้บ้าง เมื่อรายงานการประชุมนั้นมีมติที่ขัดต่อข้อบังคับนาย
ทะเบียนก็เพิกถอนแต่ถ้ามองแล้วไม่ขัดก็เพิกถอนไมได้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจะอุทธรณ์ได้ ขอตอบแค่นี้
ประธาน ผมว่าขออนุญาตเข้าวาระต่อไป วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เราไม่ค่อยชัดเจนว่าจากการอภิปรายสรุปคือท่านประธานเป็น
คนแจ้งไปใช่ไหมว่าอยู่ในวาระอื่นๆ
ประธาน อย่างที่ผมอธิบาย ตอบอีกครั้งคือวิธีการทางานอย่างที่ผมอธิบายตั้งแต่ตอนแรก
หนังสือทุกฉบับผมเป็นคนเซ็นคนเดียวไม่มีใครเซ็นแทนผมในฐานะตัวแทนเวลาติดต่อบุคคลภายนอก ประธานเป็นคน
เซ็น แต่หนังสือแต่ละฉบับที่ออกไปมันเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เสียงส่วนใหญ่หรือเอกฉันท์ก็
แล้วแต่ ไม่ได้หมายความว่าเพราะผมเซ็นนั่นเป็นของผม เป็นของคณะกรรมการดาเนินการ ผมพูดสั้นๆ แค่นี้
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นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา แต่อันนี้ไม่ได้เป็นความเห็นอะไร ถ้าบอกว่าที่ประชุมขอยุติ
บทบาท เราก็แนบรายงานการประชุมไปใช่ไหม รายงานการประชุมระบุอยู่แล้วว่าอยู่ใน 2 หรือ 3 คาว่าวาระอื่นๆ ที่
ทาให้กรมเข้าใจผิดว่าอยู่ในวาระอื่นๆ มาได้อย่างไร คือขอย้าเรื่องนี้เพราะคิดว่าเสียงสมาชิกก็สาคัญประชุมใหญ่ครั้ง
นั้นเราเสียเวลากับเรื่องนี้มากแต่พลิกนิดเดียวตรงที่กรรมการดาเนินการไม่ได้ใช้คาว่าประธานคนเดียวนะ ใช้ว่า
กรรมการดาเนินการไปเขียนเป็นวาระอื่นๆ พลิกนิดเดียวทาให้มติเราใช้ไม่ได้ และจากนั้นประธานก็ไม่ได้แจ้งให้พวก
เราทราบเลย ท่านบอกว่าอีกข้อที่สาคัญกว่าก็คือเราไม่มีอานาจที่จะยุติได้ เราต้องปลดอย่างเดียว ถ้าสมมติว่าท่าน
แจ้งให้เราทราบผ่านสื่อต่างๆ เราอาจจะเรียกประชุมอีกครั้งและทาตามข้อบังคับคือปลดก็ได้ ดิฉันไม่ได้มีปัญหากับ
กรรมการ 6 ท่าน แต่คิดว่าธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องมันขนาดนี้ตัวเลขที่เสียหายของเรามันตกประมาณ 2,000 กว่าล้าน
ใช่ไหม เรื่องขนาดนี้แล้วกรรมการไม่น่าจะมีจิตใจที่ทางานต่อเพราะรู้ว่าต้องถูกฟ้องร้อง ไม่มีจิตใจจะทางานต่อให้เรา
ไม่มีสมาธิพอเพราะเงินเสียหายเฉพาะนพเก้าถ้าหักลบแล้วตกประมาณ 400-500 ล้าน กรรมการ 6 ท่านนี้เอาเวลาไป
ชี้แจงว่าตัวเองไม่ได้บกพร่อง ไม่ได้ประมาทเลินเล่อด้วยอย่างนั้นจะดีกว่าไหม จุฬาฯ มีคนตั้งเยอะแยะเราหา
กรรมการมาทาแทนตรงนี้ก็ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ
ประธาน ผมเห็นด้วยกับสมาชิกท่านหนึ่งที่เสนอว่าเรามาเปิดอกคุยกันเลยดีไหม ไม่ต้องเป็น
วิสามัญและว่ากันให้เต็มที่ 1 วัน ผมว่าไม่เลวนะที่เราจะเปิดใจคุยกัน ผมก็อยากจะอ้าปากของผมเต็มที่เหมือนกัน ใน
สถานภาพของสมาชิกของสหกรณ์คุยกันแต่สิ่งสาคัญที่ผมอยากเห็นคือและมีทางออก ลองช่วยกันเสนอแนะทางออก
ให้หน่อยผมพร้อมจะทาตามอานาจหน้าที่ของผม ช่วยหาทางออกหน่อย ผมคิดคนเดียวก็มึนครับ
นายบุญชอบ มีนาภา เรื่องแจ้งเพื่อทราบผมว่ายังขาดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสาคัญมาก เพราะเป็น
เรื่องขัดคาสั่งนายทะเบียนในเรื่องนาวาระงบดุลเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ คาสั่งไม่ให้เอาเข้า ท่านฝ่าฝืนไฟแดง
ตรงนี้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมมีความเห็นว่าอย่างไร
ประธาน ผมอธิบายให้ฟังง่ายๆ วาระมันออกไปนานแล้ว คาสั่งมาวันที่ 20 เราจะประชุมวันที่
22 2 วันนะ แต่ตามระเบียบคือเราต้องส่งเอกสารก่อนอย่างน้อย มันไปหมดแล้ว นั่นคือประเด็นคาสั่งมาทีหลังแก้ไม่
ทันหรอก แต่เราก็หาทางออกที่คิดว่าดีด้วยกันทุกฝ่าย ทางกรมก็ไม่ได้เสียอะไรเท่าไร ของเราก็ยังได้ในสิ่งที่เราอยาก
ได้ วันนั้นพยายามช่วยกันแก้ปัญหาค่อนข้างหนักมากที่ทาให้ผมออกมาช้า
นายเทวัญ พุ่มจันทร์ เลขประจาตัวสมาชิก 290535 ผมเป็นสมาชิกสหกรณ์มา 30 กว่าปี ไม่
เคยพูดเลย นี่ครั้งแรกในชีวิต เพราะการประชุมแต่ละครั้งผมมาฟังตลอด อยู่ที่นี้ตลอด ราบรื่นโดยตลอด การคัดค้าน
คุยกัน ผมอยากให้ประธานเป็นคนตัดสินใจกล้าพูด กล้าทา สมาชิกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องขอคุยรอบนอกอยู่ใน
วาระ อย่างวันนี้มีวาระอยู่แค่ 9 วาระ การเลื่อนการอะไรก็ไล่ไปตามนี้ การประชุมทุกคนอยู่ที่นี่รู้สึกว่าต้องเคยประชุม
เคยทางานการประชุมทุกคน และก็ไล่ตามวาระที่ 1,2,3 ทาไมจะประชุมไม่ได้ ทาไมต้องเลื่อนไปเลื่อนมา ไม่จบเสียที
ถ้าอย่างนั้นจะไม่มีสิ้นสุดเลย ผม 30 ปี เป็นสมาชิกตรงนี้ผมอยู่รัฐศาสตร์ นายเทวัญ พุ่มจันทร์ ไปคุยกับผมได้ถ้าคน
ไหนข้องใจ ผมขออนุญาตแค่นี้ครับ ผมทนไม่ได้ ผมทางาน ผมจะกลับไปทางานตอนนี้ขอประธานนิดหนึ่งอย่าเพิ่ง
น้อยใจ ทางานไปเถอะครับ มันจะดี ใครจะดีจะร้ายอย่างไรก็คนเหมือนกัน ผมไม่ได้เป็นอาจารย์แต่ผมก็มีสิทธิ์พูดเป็น
สารพัดเหมือนกัน แต่ผมไม่มีชื่อเสียง อยู่รัฐศาสตร์ นายเทวัญ พุ่มจันทร์ ขอบคุณครับ
ประธาน ขอบคุณครับ ผมพยายามจะเข้าวาระเข้าไม่ได้เสียที
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล ผมก็ฟังมาพอสมควร ปกติผมจะพูดอะไรผมต้องไตร่ตรองด้วยเหตุผล
ก่อน
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ประธาน ฟังผมพูดนิดหนึ่ง ขอความกรุณากระชับเข้าประเด็นหน่อย
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล ผมกระชับอยู่แล้วเอา 2 นาทียังได้
ประธาน ผมขอเฉยๆ ว่ากระชับและเข้าประเด็นสั้นๆ อย่ายืดเยื้อ
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กระผมฟังแต่ละครั้ง
ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตามเป็นอย่างนี้มาตลอดและเสียงชัดเจนด้วยไม่ต้องใส่ไมค์ก็ได้ คาว่าประธานสหกรณ์ออมทรัพย์
แปลว่าบุคคลไว้วางใจท่านแล้ว ลงมาสมัครอาสาเข้ามาทาหน้าที่แทนประชาชนทั้งหมดในจุฬาฯ ที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์เรา ถามว่าถ้าท่านมีอานาจในการบริหาร บางครั้งที่สมาชิกมาประชุมแปลว่าให้เกียรติแล้ว ท่านมีโอกาสจะ
นาเสนอท่านประธานแต่ละครั้งและมันอยู่กับดุลยพินิจของท่านเพราะท่านมีอานาจหน้าที่ในการบริหารแทนเราตรงนี้
มากกว่า เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากทางออกที่ดีที่สุดกระผมขอเอ่ยนิดหน่อย อาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ผม ผมก็จบ
จากท่านในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย รุ่นที่ 2 กระผมณัฐวุฒิ อวนทะเล คือว่าสมาชิกที่ทรงเกียรติพูดเมื่อสักครู่
มีแต่ระดับรอง ศ. ดร.ทั้งนั้น กระผมธรรมดาๆ แต่ไม่เคยย่อหย่อนความคิด กระผมจึงถามว่าถ้าหากว่าสมาชิกที่ทรง
เกียรตินาเสนอท่านมันเป็นเกียรติประวัติที่ดีที่สุดที่เขาสนใจสงสัย อยากรู้ อยากเห็น อยากติดตาม ประธานต้องตอบ
ให้สวยสง่าด้วย กระผมเคารพอาจารย์ คือท่านหนึ่งบอกว่าขออนุญาตเอ่ย อาจารย์สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ผ่านมา เมื่อ
สมาชิกเอ่ยถึงท่านตอบง่ายๆ เลย ครับ กระผมได้เข้ามาทาหน้าที่แทนประชาชนหรือสมาชิกเรา กระผมเข้าใจมาก
กราบขอบคุณท่านด้วย ปรบมือให้ท่านสิครับ ผมกาลังทาอยู่ ตอบเขาสวยๆ เขาจะได้ไม่สงสัยแต่ท่านไม่ตอบเขาก็
สงสัยว่าท่านทาให้เราหรือเปล่า ท่านไม่ตอบให้สวยตรงนี้ ผมขอแนะนากราบขอบคุณอาจารย์ด้วยความเคารพ
กระผมณัฐวุฒิ อวนทะเล ที่ 2 ตอนนี้ถ้าพูดถึงสมาชิกมาประชุมที่เป็นสหกรณ์ทุกท่านทุกคน ท่านพูดมากราบ
ขอบพระคุณครับ แต่ถ้าผมจะสรุปให้สมาชิกในวันสหกรณ์ที่เรามาประชุมวันนี้ยังสรุปไม่ได้ สวยแล้ว อ๋อเขาเข้าใจตรง
นี้ ท่านติดตามดาเนินงานอยู่ แต่ท่านไม่พูดตรงนี้มันเลยสงสัยเอ๊ะท่านไม่ทางานหน้าที่นี่ เขาเลยไล่ท่านออก กราบ
ขอบคุณใช่ไหมตรงนี้ท่านไม่ตอบ มันไม่สวย ที่ 3 การติดตามเกี่ยวกับการประมาทเลินเล่อ ท่านก็ตอบบอกว่ากระผม
ดาเนินงานอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกในฐานะผมเป็นประธาน อาจารย์บอกเมื่อกี้ผมจะลาออกวันนี้ก็ได้ อาจารย์ไม่ต้องน้อย
เนื้อต่าใจ เพราะผมเคารพท่านเป็นประธานอยู่แล้ว ไม่ต้องลาออกง่ายๆ หรอกต้องมีเหตุและมีผลก่อนจะให้ตอบ
สวยๆ อย่างนี้ทุกคนก็เข้าใจ กราบขอบคุณด้วยความเคารพครับ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
ประธาน ก็จะขออนุญาตไปวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ในเอกสารเริ่มจากหน้า 8
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ รับรองรายงานการประชุมผมคิดว่าขาดไป 2 ฉบับ
22 กุมภาพันธ์ 2561กับ 22 มีนาคม 2561 ผมทาหนังสือถึงท่านแล้ว ท่านควรบรรจุเพราะการประชุมที่ประชุมไป
แล้ว ฝ่ายเลขานุการควรมีการถอดเทปและจดบันทึกเรียบร้อยแล้ว เพราะเรารู้ว่าเราจะต้องมีการประชุมอย่าง
ต่อเนื่องทิ้งไว้นานไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไร main ที่สาคัญของวันที่ 22 มีนาคม 2561ผมคิดว่ายังมีวาระที่สมาชิกยัง
คลางแคลงใจหลายคน ขอบคุณครับ
ประธาน ขอบคุณมาก ผมก็ยอมรับว่านี่เป็นจุดบกพร่องของผมอันหนึ่ง ต้องพิจารณาตัวเอง
จริงๆ เพราะมันหลายเรื่องมากที่บกพร่องบ่อยและเยอะ อาจจะขาดประสบการณ์เพิ่งเข้ามาทา แค่เข้ามาทาเดือน
แรกเดือนเดียวก็โหปัญหาเข้ามาเต็มที่ตอนนี้มันทุกเรื่อง ถ้ายังขาด 2 อัน คราวหน้าเราเอามาเติม ตอนนี้เติมไม่ทัน
แล้ว ตอนนี้เอาเท่าที่มีอยู่ก่อนครับ ไปดูเอกสารนะครับ
36
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ประธาน ถ้ามีเวลาอ่านมาก่อนจะพูดหรือให้ข้อคิดเห็นประการใดก็ได้ เพราะค่อนข้างยาว
เนื่องจากมีประเด็นปัญหาว่าคราวก่อนๆ เราไม่ได้รับรองรายงานการประชุมเพราะบันทึกรายงานการประชุมเป็นแบบ
ย่อและสั้นมากและสมาชิกไม่พออกพอใจส่วนนั้น เนื่องจากสาระหลายเรื่องที่สมาชิกจะพูดไปมันไม่ได้ปรากฏใน
รายงานการประชุม คราวนี้ก็เลยถอดคาต่อคาออกมา มันก็เลยยาวหน่อย ท่านลองดูว่ามันใช่ไหม มันตรงไม่ หรือมี
ใครบิดเบือนข้อมูลส่วนนี้หรือเปล่าก็ปรับแก้ได้เลย มีประเด็นไหนไหมเรื่องรายงานการประชุมที่อยากจะปรับแก้หรือ
ท้วงติงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่เช่นนั้นเราจะขอรับรองรายงานการประชุมแต่ยังไม่รับรองอยากให้พิจารณาก่อน 2.1
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะหรือท้วงติงตรงไหนไหม ตั้งแต่หน้า 9 เป็นต้น
ไป ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุม ok นะครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ท่านประธานจะไล่ทีละหน้าหรือจะเล่นทั้ง package
ประธาน แล้วแต่ประเด็น ให้สมาชิกใครอ่านมาแล้วมีประเด็นตรงไหนก็ว่าไปเลย เพราะถ้า
ไล่ทีละหน้าจะต้องทบทวนกันทั้งหมด เอาประเด็นที่สาคัญคิดว่ามันเป็นสาระหลักๆ และบอกมาเลยอยู่หน้าไหน ถูก
ไม่ถูก ใช่หรือไม่ จะให้ปรับอย่างไร อะไรว่ากันไปเลย เพราะอันนี้ถอดเทปจริงๆ เราจ้างถอดเทป
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับคือรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้เป็นการ
ถอดเทปมาทั้งหมด เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง ไม่ได้พูดไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดเรื่องรายงานการประชุมวันนั้น ดังนั้น
ถ้าท่านเกี่ยวข้องเป็นผู้ที่พูดวันนั้นและเลขานุการสรุปประเด็นไม่ถูกต้อง ท่านขอให้เขาแก้อย่างนั้นใช้ได้แต่ถ้าเขาไม่
เกี่ยวข้องและมาขออภิปรายวันนี้ไม่ได้ครับ เสียเวลา ฉะนั้นขอให้ท่านถามที่ประชุมว่าจะรับรอง ใครที่มีปัญหาคาผิด
หรือเนื้อหาประเด็นตรงไหนที่เกี่ยวกับท่านผู้นั้นเพราะถ้าเกี่ยวกับผม ผมอ่านหมดแล้ว ถอดเทปผมทุกคาพูด ไม่มีผิด
ครับ ขอให้ประธานควบคุมหน่อย เวลาจะได้เข้าเรื่อง
ประธาน ถ้าเอาตามอาจารย์จรูญ เสนอแนะเห็นด้วยไหม
นายธีรพล เมฆอธิคม การที่จะบอกว่าคนที่มีสิทธิ์พูดและเป็นคนต้องแก้ มันไม่ถูกต้องด้วย
ระบบหรือ normal practice เรื่องการประชุม ที่ประชุมสมาชิกที่อยู่ในวันนั้นซึ่งไมได้พูดก็มีสิทธิ์จาได้ข้อความ
ถูกต้องหรือไม่ อย่าถือเป็นบรรทัดฐานเด็ดขาด เราเอาบรรทัดฐานทั่วไป ขอให้ท่านประธานต้องตอบแบบนี้ด้วยไม่ใช่
รับไปอย่างนั้น ไม่ได้ สมาชิกถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติต่อไป
ประธาน เอาอย่างนี้ใครมีประเด็นอะไรในรายงานการประชุมที่ฉบับถอดเทป ถ้ามีข้อ
ท้วงติง มีข้อสังเกตหรือแม้กระทั่งไม่เห็นด้วยก็เสนอขึ้นมาได้ เชิญครับ ถ้าไม่มีก็จะขอมติว่ารับรองรายงานการประชุม
ฉบับนี้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
นายณรงค์ ช่อนาม เลขประจาตัวสมาชิก 231659 ไม่ได้ขออนุญาตปรับแก้หรือท้วงติงใน
รายละเอียดของที่ปรากฏในรายงานการประชุม แต่ในการบันทึกมติรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2 หน้า 109
ขอท้วงติงเพื่อความถูกต้อง มติข้อที่ 1 ที่บอกว่าให้จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจุฬาฯ อันนี้ผมว่าน่าจะไม่ใช่ ถ้าผู้
ตรวจสอบภายใน วันนั้นที่เราคุยกันพูดถึงสานักตรวจสอบ ผมท้วงติงเรื่องความถูกต้อง วันนั้นเราพูดถึงสานัก
ตรวจสอบภายในว่าลองให้ไปติดต่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือไม่ใช่จัดจ้างครับ สานักตรวจสอบภายในเป็น
หน่วยงานหนึ่งของจุฬาฯ จ้างเขาไม่ได้ ถ้าจะจ้างตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในสานักงานตรวจสอบเขาอาจจะรับงานเป็น
รายบุคคลแต่วันนั้นที่เราคุยกันเรื่องสานักตรวจสอบภายใน ต้องติดต่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเท่านั้น ถ้าทาง
นั้นติดภารกิจมากมายก่ายกองด้วยเงื่อนไขใดๆ ไม่สามารถช่วยเหลือได้จึงให้จ้างบริษัทเอกชน อันนี้ต้องปรับแก้นะ
ครับ เพื่อความถูกต้องเท่านั้นเอง ที่จริงไม่ใช่สาระสาคัญ ขอบคุณมาก
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ประธาน จาได้ว่าวันนั้นผมก็เสนอว่าจะติดต่อมหาวิทยาลัยและจะขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยขอให้ส่งผู้ตรวจสอบภายในมาช่วยตรวจสอบ ถ้าไม่ได้จึงจัดจ้างบริษัทภายนอกมา ตรงนี้ปรับแก้ได้
ขอบคุณครับ เราก็แก้ที่ส่วนนี้ มีประเด็นอื่นอีกไหม เชิญ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน หน้า 78 วาระที่ 1 ประธานเขียนว่าเชิญ อาจารย์พงษ์ศักดิ์
พอบรรทัดที่ 2 มันอีกคนหนึ่ง หน้า 78
ประธาน บรรทัด 2 ต่อจากนายพงษ์ศักดิ์
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เพราะบรรทัดที่ 2 เป็น สค.ไม่ใช่ สบ. ก็เลยคนละคนหรือเปล่า
ประธาน อ๋อสะกดผิด
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ในวันนั้นผมเป็นคนตั้งข้อสังเกตเพราะว่าในวันนั้นเราขาด
รายงานการประชุมเราขาดส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม ซึ่งก่อนหน้านี้มีการมอบหมายให้ อาจารย์อธิรัตน์ ซึ่งเป็น
เลขาขณะนั้นกับ อาจารย์พอพันธ์ ไปเช็คกันว่าอย่างไร และให้ตรวจสอบ ผมไม่ทราบว่าตรงนี้ผมเห็นว่าขาดไป ณ
วันนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่าตรงนี้อย่างไร เพราะเป็นการอ้างอิงรายงานการประชุมวันนั้นว่าส่วนนี้ขาดไป ท่านประธานจาได้
ไหม ผมขอเชิญ อาจารย์พอพันธ์ ว่าท่านได้เจอกันหรือยัง อาจารย์พอพันธ์กับรู้สึกวันนี้ รู้สึกเปลี่ยนชื่อเป็นประเสริฐ
ใช่ไหม
ประธาน รู้สึกไม่เคยเจอกันเลย
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เพราะวันนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆ ในรายงานการประชุมเป็นอย่าง
นั้น และให้สรุปและมาเติม ตัวนี้มันขาดไปเลย
ประธาน คราวนี้ไม่มีอะไรขาดใช่ไหม นี่เราถอดจากเทป
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ก็ที่ผมบอกส่วนนั้นยังไม่ได้เติม ปัญหาคือยังไม่ได้สรุปของส่วน
นั้น ก็ถอดเทปนะว่าอย่างนี้ โดยมอบหมายให้เลขานุการเพิ่มเติมเอกสารให้สมบูรณ์โดยประสานงานกับนายพอพันธ์
วัชจิตพันธ์ ผู้สอบถามในประเด็นต่างๆ ตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันต้องมีเนื้อหาและมันก็หายไป
ประธาน อย่างนั้นต้องถาม อาจารย์พอพันธ์ มีการพูดคุยกันหรือเปล่า
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ไม่มี ขอโทษด้วยเพราะว่าไม่ทราบว่าท่านเปลี่ยนชื่อไปแล้ว และ
ไม่มีการติดต่อกัน ผมคิดว่าที่หายไปผมจาได้ว่าในที่ประชุมมีการโต้แย้งว่ามันสรุปจนสั้นมากควรจะขอดูรายงานที่มัน
ครบถ้วนมากกว่านั้น ผมจาได้ว่าที่ขาดไปคือเรื่องการให้สัตยาบัน ปรากฏว่าผมได้เช็คกับท่าน ผอ.พื้นที่ 1 ท่านบอก
ทาไม่ได้ ผู้กระทาผิดจะให้สัตยาบันไม่ได้ เราควรมีบันทึกไว้ว่ามีการให้สัตยาบันกัน และอีกเรื่องคือผมถามว่าอันนี้เป็น
ความรู้ว่าเราทาผิดตลอดเวลา แต่มันข้ามไปแล้ว เรื่องการรักษาการเกิน 150 วัน ตอนแรกมีคาสั่งบอกว่า 7 คนที่
รักษาการทาไม่ได้ เป็นโมฆะ และต้องเรียกคืนเบี้ยประชุมต่างๆ นาๆ และไปดูว่าเกิดความเสียหายอย่างไร ผมได้
ร้องเรียนไปทางกรม ทาง ผอ.ยอมรับว่ากรรมการทั้งชุดปีที่รักษาการเกิน 150 วัน ทาผิดทั้งชุดไม่ใช่แค่ 7คน คือ
รักษาการไม่ได้เพราะข้อบังคับถ้าอ่านดีๆ จะบอกว่ากรรมการมีวาระปีหนึ่งชุดหนึ่ง ฉะนั้นเป็นชุดที่ทาผิดแต่กรรมการ
บางท่านอาจจะไม่ต้องเลือกตั้งเข้ามาใหม่เพราะเลือกแล้วเข้ามาอยู่ได้ 2 ปี แต่กรรมการชุดหนึ่งถือว่าปีหนึ่ง เราถึงมี
กรรมการชุดปี 55 ปี 56 ชุดนั้นผมจาไม่ได้ ชุด อาจารย์สวัสดิ์ ปี 59 คือกระทาผิดทั้งชุดคือทั้งชุดต้องรับผิดชอบ ถ้า
จริงๆ แล้วเราต้องเรียกเบี้ยประชุมคืนเลยทั้งชุดในช่วงรักษาการเกินกาหนด เราไปลงโทษเพียงแค่ 7 คน แต่ตรงนี้
หายไปหมดอยู่ในรายงานการประชุมของกรรมการชุดก่อนไม่ใสให้เราเห็น ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาขอให้ทาการประชุมให้
ครบถ้วนมากขึ้น ก็ถ้าที่ประชุมจะให้ทาต่อผมจะไปหาข้อมูลตรงนี้เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานไว้เพราะมีการกระทาผิดอยู่
และควรบันทึกไว้เป็นหลักฐานในอนาคต จะทาอะไรต่อก็แล้วแต่
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ประธาน ขอโทษทีนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เป็นเรื่องที่พูดคุยกันในที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2559 หรือเปล่า หรือคุยทีหลัง ที่ผมถามเพราะตอนนี้เรากาลังรับรองรายงานการประชุมของปี 59
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ มันมีรับรองประชุมวิสามัญก่อนหน้านั้นหรือเปล่า มันเป็นเรื่อง
การรับรองก่อนหน้านั้นและจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการให้สัตยาบันพวกนี้ด้วย
ประธาน ตอนนี้เรามา focus ที่ 2559 ตรงนี้น่ะมีท่านอื่นอีกไหม ถ้าไม่มีขอมติ ใครเห็นว่า
จะรับรองรายงานการประชุมสามัญใหญ่ประจาปี 2559 กรุณายกมือขึ้น
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ส่วนที่ขาดว่าอย่างไรก็รับรองทั้งๆ ที่ขาดอย่างนั้นใช่ไหม
ประธาน ก็จะให้มีมติว่าไปเพิ่มเติมหรือเปล่า
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ไม่รู้ มันมีส่วนขาดและส่วนขาดไม่ได้ถูกเติม
ประธาน ผมถามอีกทีมันมีการพูดคุยกันในที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นหรือเปล่า เพราะถ้ามีทาไม
ไม่ถอดออกมา ผมยังงงอยู่เท่านั้นเอง
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับรายงานการประชุมเป็นบันทึกที่ถูกต้อง เราจะ
บันทึกสิ่งที่ถูกต้องเพราะนานไปแล้วมันจะเลือนคนจาไม่ได้หมดหรอกเพราะไม่สนใจ แต่ว่าเนื่องจากเราเป็นนิติบุคคล
การบันทึกดังกล่าวมันเป็นหลักฐานทางกฎหมายแล้วเป็นสิ่งที่ต้องบันทึกความจริง เราเคยไม่รับรองรายงานครั้งนั้นไป
เพราะว่าอาจารย์อธิรัตน์ โทษทีต้องพูดชื่อเพราะไม่ได้อยู่ในที่นั้นแล้วฉบับที่ถอดเทปออกมามันยาวมาก แต่เหลือย่อ
ประมาณ 2 paragraph ซึง่ ไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรเป็นอะไร เราจะบอกว่ามันผ่านไปๆ เหมือนเวลาผ่านไปคงไม่ใช่ จะ
บอกว่าพูดแต่เรื่องเดิมๆ ก็ถูกครับ ครึ่งเดียว half true ความจริงครึ่งหนึ่งเลิกพูดได้แล้ว เราต้องการ fact ผิดคือผิด
ถูกคือถูก เราต้องการชาระทุกอย่างให้มันถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นกรม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น
กรรมการดาเนินการ ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน เพราะฉะนั้นเวลาบันทึกต้องบันทึกให้ถูกต้อง เหมือนปูมของ
กัปตันเรือ
ประธาน เข้าใจ ตอนนี้ผมเพียงแต่ทาให้ชัด
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ไม่ปัญหาที่สาคัญคืออะไร เราไม่มี เพราะ อาจารย์พอพันธ์ ยังไม่
เจอ อาจารย์ประเสริฐ คือ (อาจารย์อธิรัตน์) เดิม จึงยังไม่คุยกันให้รู้เรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมติลงมติว่ารับไปแล้ว
ปรากฏว่าเรื่องนั้นก็ขาดหายไปจากรายงานการประชุม ต่อไปจะค้นไม่ได้เลย
ประธาน สรุปคือตอนนี้เรากาลังพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ซึง่
ถอดเทปมา ผมตั้งประเด็นถอดเทปมาถ้าไม่มีเรื่องถ้ามีเรื่องที่อาจารย์พูดทาไมเขาไม่ถอดมา ผมสงสัย
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล มันต้องต่อเนื่องครับ มันคนละเรื่องครับ ผมสนับสนุนที่เขากล่าว
วันนั้นมีเรื่องเช่นนี้จริง แต่ตอนนั้น อาจารย์สวัสดิ์ เป็นประธานครั้งสุดท้าย เขาสรุปให้ อาจารย์อธิรัตน์กับอาจารย์
พอพันธ์ ไปคุยกันและนาสรุปประเด็นนั้นมาเขียนในรายงานการประชุมปีต่อไป ถึงหน้า 80 จะเห็นว่าที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติให้ถอนวาระที่ 1 ออกแต่เขาถอนแล้วแต่จริงๆ ยังอยู่ เพราะมันจบไม่ได้ ถ้าท่านจะปิดก็คือตรงนี้
ขอให้ อาจารย์พอพันธ์ ไปเขียนคุยกับ อาจารย์อธิรัตน์ สรุปตรงนั้นขึ้นมาและแก้ไขในหน้า 80 ในประชุมคราวหน้า
อย่างนี้ก็ปิดประชุมได้ครับ ผมเสนออย่างนี้ เรารับรองไม่ได้อย่างเขาค้านถูกต้อง เพราะมันจะขาดหายไป เพื่อไม่ให้
ขาดหายและเรื่องต่อเนื่องกัน คือท่านต้องสรุปให้ อาจารย์พอพันธ์ ไปนาเอาชุดที่เคยคุยกันมาใส่เข้าไป
ประธาน สรุปอย่างนี้ได้ไหม คือเราจะรับรองและบอกว่าในประเด็นที่เท่าไร หน้า 80 จะ
ขอให้ อาจารย์พอพันธ์ ต้องถามเจ้าตัวก่อนเขายินดีไปคุยไหม
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นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ถูกต้อง
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ เรื่องนี้ผมทราบว่าการรับรองรายงานการประชุมเก่าจะมี 1-2
ครั้งที่เราโต้แย้งกันมาก ท่านเลขาคนก่อนเขาบอกว่ามีวิธีการสรุปรายงานการประชุมจาก Google มา ผมบอกทาไม
สรุปเหลือ 3 หน้า มันมีเยอะแยะไปหมดและประเด็นสาคัญๆ ไม่มีพูดถึงเลย ตรงนั้นมันบกพร่อง ผมขออนุญาตไปดู
ว่าตรงไหนที่ขาดไปและขอคาถอดเทปและทาเสร็จผมจะให้ท่านเลขาคนเดิมช่วยดูอีกทีว่า ok อันนี้กับอันที่ท่านทามา
ช่วงนั้นมันต่างกันมาก มันแค่ 2 หน้า
ประธาน ok เราจะรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้โดยที่ประเด็นที่ขาดหายไปขอให้
อาจารย์พอพันธ์ ช่วยไปเขียนสรุปมา อาจารย์ก็ยุ่งหน่อยต้องไปตามอดีตเลขาให้เขาช่วยดูพิจารณาส่วนนี้และเอามา
เสนอ อย่างนั้นใช่ไหมจะได้บันทึกไว้
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมขอคาถอดเทปมาเหมือนรายงานการประชุมอื่นๆ เพื่อดูว่าของ
จริงมันมีรายละเอียดเยอะแยะควรใส่เข้ามา
ประธาน ไม่ใช่ของครั้งนี้ใช่ไหม
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ไม่ใช่ครั้งนี้
ประธาน ก็เอาถอดเทปให้อาจารย์เขา จะได้เอาไปช่วยเราทาให้สมบูรณ์แบบ ขอมติรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ว่าตามวาระ 2.1 โดยขอให้ อาจารย์พอพันธ์ อาสาว่าจะไปสรุปประเด็นที่ขาดหายไปและจะ
ติดต่อกับอดีตเลขาให้ช่วยดู
นายธีระพล เมฆอธิคม ผมขออนุญาต ผมไม่บังอาจสอนอาจารย์ คือการที่เราบันทึก
รายงานการประชุมเป็นการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุม ในที่ประชุมพูดอย่างไรเราบันทึกอย่างนั้น เวลาเรา
รับรองก็รับรอง กรณีนี้ผมขอเสนอว่ารับรองรายงานการประชุมโดยมีการเติมข้อความจุดจุดที่ไปหามาได้ใส่เข้าไป
ไม่ใช่บอกว่าโดยให้อาจารย์ไปคุย ไม่ใช่นะครับ ข้อความที่อาจารย์จะไปถอดคานั้นใส่เข้าไป คือเราบันทึกว่าเราพูด
อะไรในวันนั้นซึ่งขาดหายไปหรือเราถอดเทปข้ามไป เอาข้อความนั้นมาใส่โดยเติมข้อความนี้เข้าไป
ประธาน ผมเข้าใจอย่างนี้ เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการประชุมคนละครั้ง อันนั้นเป็นวิสามัญ
ไม่ใช่ครั้งนี้
นายธีระพล เมฆอธิคม ครั้งนี้พูดว่าอะไร มันโยงกันได้อย่างไร
ประธาน นั่นสิผมก็ยังงงๆ อยู่
นายธีระพล เมฆอธิคม แสดงว่าถอดหายไป อาจารย์อ้างอิงถึงคราวที่แล้วด้วยนะ
ประธาน มันหลายครั้ง
นายธีระพล เมฆอธิคม มีการอ้างอิงถึงคราวที่แล้วด้วยในประชุมวันนั้น มีการอ้างของ
คราวเก่าถูกไหม ก็ต้องมีการบันทึกว่ามีการอ้างถึงคราวเก่าสิ ไม่มีได้อย่างไร
ประธาน มันควรถอดเทปออกมาถ้ามีจริง แต่เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการประชุมอีกครั้ง
วิสามัญ จริงๆ มันวิสามัญ 3-4 ครั้ง
นายธีระพบ เมฆอธิคม เท่าที่ผมเข้าใจที่มีการท้วงติงหมายความว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้
เข้ามาในนี้ในรายงานการประชุม อาจารย์ก็บอกว่าไม่มีครับ อาจารย์ก็ไปคุยกันสิ ฉะนั้น อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พูดอะไร
ในวันนั้นต้องมีบันทึกอยู่ในนั้น
ประธาน ถูกต้อง มันควรปรากฏในนี้
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นายธีระพล เมฆอธิคม มันหายไปก็เลยสงสัยว่าทาไมหายก็ต้องเช็คตรงนี้ว่ามีไหม ถ้าไม่มี
ไม่ต้องเอามาใส่ถูกไหม
ประธาน ok อย่างนั้นตกลงตามนี้ว่าเราจะรับรองขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้
ok ไหม ส่วนที่ขาดหายไปเราจะเช็คอีกทีว่ามีอะไรขาดหายไปจากการประชุมครั้งนี้บ้าง แต่ก็มีประเด็นที่ว่า อาจารย์
พอพันธ์ อาสาจะไปสรุปประเด็นที่บอกว่าเขาหายไปซึ่งอาจจะเป็นการประชุมอีกครั้ง วิสามัญอีกครั้งหนึ่งมาเพิ่มเติม
ผมเข้าใจอย่างนี้เพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ของปี 59 ผมเข้ามา กุมภาพันธ์ 2560 ok ครับ มติรับรองรายงานยกมือ
ขึ้น รับรองนะครับ ไป 2.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2560 หน้าต่อกัน ใครมีประเด็นไหม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
2.2 รายงานการประชุมใหญ่วสิ ามัญประจาปี 2560
นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา ตกลงหน้า 80 เราจะเอาวาระที่ 2 กับ 3 เฉพาะหัวข้อ
ติดกันอย่างนี้เหรอคะ สามารถแยกเป็นวาระ 2 และ 3 ได้ไหม หน้า 80 บรรทัดสุดท้าย ระเบียบวาระที่ 2 และ
ระเบียบวาระที่ 3 มันมีเฉพาะหัวข้อติดกันอยู่ ไม่ทราบเนื้อหาอะไรในวาระที่ 2 อะไรอยู่วาระที่ 3 เป็นเพียงข้อสังเกต
ถ้าคิดว่าไม่สาคัญก็สามารถไว้อย่างนี้ได้ก็ไม่เป็นไร หน้า 94 ประมาณกลางหน้า มีมติเรื่องยุติบทบาทกรรมการ 6
ท่าน ที่เขียนว่าประธานไม่ออกเสียง 1 ตกลงนะครับ สรุปคือเห็นด้วย 176 ไม่เห็น 3 ไม่ออกเสียง 1 มีตรงนี้แล้ว
ความสับสนที่เกิดคือหน้า 109 อยู่ในวาระอื่นแล้ว ท่านประธานเอามาสรุปอีกครั้ง เอามาสรุปเป็นข้อ 1 เรื่องขอความ
ช่วยเหลือผู้ตรวจสอบภายใน จัดจ้างภายนอก ข้อที่ 1 ที่มีการแก้ข้อความไปแล้ว ท่านประธานยังเอาข้อ 2 กับ 3 มา
ไว้ตรงนี้อีก จริงๆ ข้อ 2 กับ 3 มันอยู่ในวาระ 2 และ 3 หน้า 94 เราลงมติไปแล้ว ไม่มีเหตุจาเป็นที่จะต้องเอามาสรุป
ตรงนี้อีก เมื่อมาสรุปอีกเวลาท่านอ่านรายงานการประชุมไม่ละเอียดก็เลยแจ้งกรมว่าการลงมติอยู่ในวาระอื่นๆ เรา
อาจจะต้องแก้ข้อ 2,3 ต้องเอาออกไปจากหน้า 110
ประธาน ท่านอื่นว่าอย่างไร เท่าที่ผมจาได้ในตอนท้ายผมพยายามจะสรุปให้ชัดเจนเพิ่ม
มากขึ้น ผมยังถามสมาชิกย้าว่าตกลงเรื่องที่พูดกันมันอยู่ในวาระ 2,3 หรือในวาระอื่น ก็มีเสียงสมาชิก 1 ท่าน ถ้าจาไม่
ผิดบอกก็เอาไปรวมกันอื่นๆ นี่คือที่มาว่าทาไมผมสรุปอย่างนั้นแต่เราอ้างหน้า 80 ก็มีน้าหนัก
นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา หน้า 94 ลงมติไว้หน้า 94 ถ้าเราบอกว่านี่เป็นการถอดเทป
ทั้งหมด คาพูดที่ประธานพูดเมื่อกี้มันน่าจะปรากฏแต่ไม่ปรากฏค่ะ เราก็ต้องพิจารณาแล้วตอนนี้ อันนี้เป็นข้อสังเกต
เพิ่มเติมจากดิฉันว่าถ้าท่านประธานคิดว่าจะสรุปให้ชัดขึ้นและเอามาสรุปไว้ในท้ายวาระอื่น มันกลายไปอยู่วาระอื่น
หมด ท่านตอนนั้นคงไม่ได้ตระหนักว่าวาระอื่นไม่สามารถลงมติได้ ถ้าท่านจะอยู่ในตาแหน่งต่อไป คิดว่ากรรมการมี
หลายท่านมี 14-15 ท่าน จะต้องมีกรรมการสักท่านที่แม่นระเบียบพอในเรื่องสาคัญแบบนี้จะได้ไม่พลาดอีก และท่าน
เลขานุการก็เหมือนกัน ท่านเซ็นไว้ท้ายตรงนี้ ผู้จดรายงานการประชุมคิดว่าท่านคงสะดุดแล้วทาไมหัวข้อวาระ 2,3
มันอยู่ด้วยกันโดยเนื้อไปรวมกันอยู่ เรามีเวลาทารายงานการประชุมครั้งนี้ 6 เดือน มันจะต้องแก้ข้อบกพร่องตรงนี้ได้
เป็นความรับผิดชอบของท่านเลขานุการโดยตรงที่จะเสนอประธานว่าเทปที่ถอดออกมามันแปลกๆ และจะจัดให้มัน
เข้าวาระ 2,3 อย่างไร ขอบคุณค่ะ
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นายชูชาติ ธรรมเจริญ เลขประจาตัวสมาชิก 154740 ผมคิดว่ารายงานการประชุมหน้า
109 ตรงย่อหน้าเกือบสุดท้ายเมื่อสมาชิกได้อภิปราย ตรงนั้นตัดทิ้งและหน้าที่ 110 ก็ต้องตัดทิ้งทั้งหมด เพราะความ
มันจาซ้ากันทาให้เกิดความสับสน แต่บทสรุปจริงๆ ที่ไม่ได้สรุปปรากฏว่าในเรื่องอื่นๆ มี 4 เรื่อง ผมเสนอ 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 คือเสนอให้ถอดถอน อาจารย์สวัสดิ์ ออกจากสมาชิก เรื่องที่ 2 ให้ถอดถอน อาจารย์สวัสดิ์ ให้นาเสนอกรม
เพื่อถอดถอน อาจารย์สวัสดิ์ ออกจากนักสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ อันที่ 3 ให้ถอดถอน อาจารย์สวัสดิ์ ออกจากปราชญ์
สหกรณ์ 3 ข้อ มีอาจารย์อีกท่านพูดเรื่องเช็ค DSI 89.65 ล้าน ปรากฏว่านั่นคือเรื่องที่อยู่ในวาระอื่นๆ ไม่มีเลยครับ
ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วย ขอบคุณครับ
ประธาน ต้องไปเปิดเทปใหม่ ถอดเทปใหม่ตรงนี้ เชิญ อาจารย์พงษ์ศักดิ์
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เพื่อเป็นการ confirm ในหน้า 94 จะเห็นนายพงษ์ศักดิ์
กรรณล้วน ขอให้ช่วยทวนมติเมื่อกี้ อาจารย์ประพันธ์พงศ์ เสนอนิดหนึ่งมติเป็นอย่างไร ฉะนั้น confirm แล้วว่าอันนี้
ผมเป็นคนให้ทบทวนมติ อันนี้พูดในวาระ 2,3 และเราก็มีลงมติเรียบร้อยแล้ว 176 ไม่เห็นด้วย 3 ไม่ออกเสียง 1 ตรง
นี้มันมีความชัดเจนของมัน ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไปอยู่ในท่อนท้ายคือในหน้า 109 ได้อย่างไร ทั้งที่ตรงนี้สรุปมติจบแล้ว
มันจะอยู่ในวาระอื่นๆ ไม่ได้
เลขานุการ กรณีที่เมื่อกี้พาดพิงถึงเลขาของอาจารย์อักษรศาสตร์หรือเปล่า ขอโทษจาชื่อ
ท่านไมได้ อาจารย์สุวดี คือกรณีที่ว่าทาไมถึงต้องเป็นวาระอื่นๆ เพราะวาระไม่ได้เสนอมาล่วงหน้า ที่ต้องปรับให้เป็น
วาระอื่นๆ เพราะจะต้องมาเสนอให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนว่าอยู่ในวาระที่ 2 หรือ 3 ที่เสนอมา ไม่ใช่อยู่ๆ มา
จุดพลุกลางที่ประชุมและบอกว่าอยู่ในวาระที่ 2,3 ไม่ได้ครับ ไม่อย่างนั้นลองปรึกษากรมก็ได้ว่าเป็นไปได้ไหม ก็ต้อง
ปรับไปอยู่ในวาระอื่นๆ ไม่ใช่อยู่วาระที่ 2,3 ขอชี้แจงอย่างนี้ครับ
นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา ดิฉันถึงเรียนว่าถ้าเราจะทางานกันต่อไป เราจาเป็นต้องมี
กรรมการที่แม่นระเบียบไว้ท่านหนึ่งอย่างน้อยที่จะช่วยท่านประธาน เพราะถ้าเราบอกว่าเราจะลงมติเรื่องนี้แล้ว
ท่านที่แม่นระเบียบต้องท้วงเลยว่าเราไม่สามารถลงมติได้เพราะอยู่ในวาระอื่น เราจะถกเถียงกันตรงนั้นและดิฉัน
เข้าใจว่าการถกเถียงเรื่องนี้ในวันนั้นมันยังคลุมเครืออยู่ เพราะการเปิดประชุมวิสามัญถ้าจาไม่ผิดมันมาจากข้อเสนอ
สมาชิกกลุ่มหนึ่งและก็ต้องการให้เรื่องนี้อยู่ในวาระที่มีลาดับไม่ใช่วาระอื่นๆ ก็ถกเถียงกันไปมา ฉะนั้นเวลาลงมติ
เราจะเข้าใจเอาเองว่าอยู่ในวาระอื่นๆ ก็ไม่ได้ เพราะการถกเถียงครั้งนั้นยังไม่ยุติ ขอบคุณค่ะ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ที่เมื่อกี้ท่านเลขาหรือเหรัญญิกกล่าว
ประธาน เลขา
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล กล่าวไม่ถูก วันนั้นเราประชุมว่าอยู่ในวาระไหน ก็อยู่วาระนั้น
ไม่ใช่ท่านคิดโมเมว่าเรื่องนี้ไม่ได้เสนอแล้วอยู่ในวาระอื่นๆ เลยเอาให้อยู่ในวาระอื่นๆ วันนี้ทาให้เหมือนความจริงที่
ปรากฏเพราะมันอยู่ในการประชุม ส่วนที่ท่านคิดว่าถ้าอยู่ในวาระนั้นจะเป็นอย่างไร วันนี้เราแก้ไขอะไรไมได้แล้ว ถึง
จะอยู่ในวาระ 2,3 กรมส่งเสริมหรือนายทะเบียนก็ไม่ยอมแล้ว บอกว่าที่ท่านทาไปวันนั้นไม่ถูกต้อง ไม่สามารถถอด
ถอนได้ เป็นคาสั่งของเขาแล้ว จบแล้วครับ เพียงแต่วันนี้เรารับรองรายงานการประชุม รับรองในเรื่องที่เราทากัน
จริงๆ ไม่ใช่โยก เราเห็นว่าต้องอยู่ตรงโน้นเราโยกไปเลย มันไม่ถูก วันนั้นเราประชุมอยู่วาระ 2,3 จริงๆ มันถึงมีมติตรง
นั้น และอยู่ๆ ข้างหลังสรุปไม่ใช่ถอดเทป อันอื่นมีถอดเทปหมดเลย ตรงนี้ประธานสรุป ท่านเลขาสรุปเอง
เพราะฉะนั้นไม่ต้องอาย ผิดก็ผิด ใครไม่เคยทาผิดแต่ผิดแล้วก็แก้ตรงนี้เสีย จบ แต่อย่างที่ผมพูดมันทาอะไรไม่ได้แล้ว
นายทะเบียนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทาว่า 176 ต่อ 3 ไม่ถูกต้อง เท่านั้นเอง ทางโน้นเขาบอกว่าหน้าสุดท้าย 3-4
บรรทัด ตัดออก เฉพาะข้อ 1 ที่ประธานพูดเสริม ไม่ต้องสรุปประเด็นก็บอกว่าท่านจะไปทางานอย่างนี้เหมือนข้อ 2,3
มันอยู่ในวาระ 2,3 แล้ว ก็จบครับ เท่านั้นล่ะครับ ขอบคุณครับ
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นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ เลขประจาตัวสมาชิก 263228 คือผมคิดว่าอย่าพยายามหาทาง
ออกเลย เพราะในวาระ 2 พูดชัดเจนให้ไปอ่าน วาระ 2 เขียนว่าอย่างไร หน้า 80 ท่านลองอ่านดูวาระ 3 ความ
คืบหน้าทางคดีและความรับผิดชอบกรณีนาเงินไปให้กู้และการนาเงินไปฝากแก่ 3 สหกรณ์ 1 ชุมนุมและ 1 บริษัท ที่
ประชุมใหญ่มีมติเกิดจากระเบียบวาระที่ 3 ชัดเจน อย่าหาทางออก เอาสีข้างแทรกเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้ และประธานไม่
ต้องพูดว่าอ๋อเลยทาให้เข้าใจผิด ท่านเป็นคนสรุปเอง มันเป็นเรื่องสรุปแต่ผมคิดว่าไม่จาเป็นต้องแก้คาถอดเทปนี้
เพราะมันเกิดขึ้นจริงก็ต้องปล่อยไว้อย่างนี้ แต่เราเข้าใจอยู่แล้วว่ามติอยู่ในวาระ 3 และมติให้ยุติบทบาท ฉะนั้นไม่ต้อง
คิดหาทางออกหรอก เพราะมันชัดเจนอยู่แล้ว ผมขอโทษด้วยช้านิดหน่อยผมเอาเล่มเก่ามาดู หน้ามันเปลี่ยนไปก็เลย
หลงไปนิดหน่อย ผมขอเปลี่ยนหน้า 38 บางคาได้ไหม มีความผิดพลาด
ประธาน ฉบับไหน
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ฉบับล่าสุด ผมดูฉบับเก่าก็เลยหาไม่เจอ หน้า 38 paragraph ที่
2 บอกว่า ตรวจดูมูลค่าหุ้น book value ควรเป็น par value คือราคาที่เสนอขายครั้งแรก แต่ book value คือ
ราคาจริงตามบัญชี book value เหลือ 5 บาท ต้องเป็น book value
ประธาน ไม่ใช่ market value
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ครับ และบรรทัดถัดไปไม่ควรใช้มูลค่า market value เพราะ
par คือตอนขายครั้งแรก ประกาศขาย 10 บาท book value คือราคาตามบัญชีมันลดเหลือ 5 บาท ที่ผมไปตรวจที่
กระทรวงพาณิชย์และทางมงคลเศรษฐีเสนอมา เขาอ้าง market value แน่นอนมันก็สูงกว่าปกติ ทาให้ดูแล้วเราได้
หลักทรัพย์สูงกว่าที่เป็นจริง หน้าถัดไปหน้า 39 paragraph ที่ 1 บรรทัดที่ 4 จากใต้ paragraph ขึ้นมา จะมาซื้อ
ใบอนุญาตพูดง่ายๆ เขาก็มาทา due diligence คือมาตรวจสอบ ตรวจให้มั่นใจว่าทุกอย่าง ok ไม่มีอะไรซุกซ่อนอยู่
ประธาน แก้คาว่า deal เป็น due ครับ
นายธีระพล เมฆอธิคม อีกครั้ง ผมอยู่ในที่ประชุมในวันนั้นประชุมจนสุดท้าย มติเราลง
หมดเรียบร้อยแล้วทุกวาระตามวาระที่เราประชุม แต่ด้วยสมาชิกตอนสุดท้ายไม่แน่ใจว่าท่านประธานรับมติไปถูกต้อง
หรือเปล่าจึงบอกว่าท่านช่วยสรุปอีกทีว่ามติที่ผ่านไปมีอะไรแล้วบ้าง ท่านบอกว่า 1.เรื่องผู้สอบ 2 ก็เป็นทั้ง 3 ข้อไม่ใช่
มติในวาระนี้นะครับเป็นวาระอื่นที่ผ่านลงไปแล้วเรียบร้อย และขอให้ท่านสรุปอีกทีว่าจะทาอะไร ท่านจาได้หรือเปล่า
ท่านทาถูกหรือเปล่า นั่นคือคราวที่แล้ว ตรงนี้อย่าเขียนว่าเป็นมติในวาระที่ 4 ไม่ใช่ เพียงแต่จบทุกวาระแล้ว สมาชิก
ถามท่านว่าสรุปสมาชิกให้ท่านทาอะไรบ้าง ท่านบอกต้องทา 3 ข้อ อันนี้คือข้อเท็จจริง และเขาก็สรุปกัน ผมขอ
ยืนยันตามนี้
ประธาน แทนที่จะตัดข้อความเหมือน อาจารย์ชูชาติ เสนอ เพื่อให้เนื้อหาเหมือนเดิม
เหมือนที่เข้าใจพูดคุยกัน เราอาจจะปรับแก้ตรงนี้ได้ไหม เมื่อสมาชิกได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
ประธานจึงสรุปมติทั้งหมด
นายธีระพล เมฆอธิคม ไม่ได้ ต้องบอกว่าเมื่อสมาชิกอภิปรายแล้วทุกมติ และขอให้ท่าน
ประธานสรุปมติที่ผ่านมาว่าจะต้องทาอะไรบ้าง นี่คือข้อเท็จจริง ผมเรียนด้วยความเคารพเรื่องจริงครับว่าท่านต้องทา
อะไรบ้าง กลัวท่านจะบอกว่าจาไม่ได้ จาแค่มติเดียวก็ไปทาอันเดียว เรามีเจตนาในวันนั้นว่าขอให้ท่านสรุปมติที่ผ่าน
มาทั้งหมด 4-5 วาระท่านต้องทาอะไรบ้าง ไม่ได้อยู่ในวาระใดๆ เลย มติจบหมดแล้ว เพียงแต่ขอให้ทวนว่าท่านต้อง
ทาอะไรบ้าง วันนั้นผมอยู่ เจตนาเป็นอย่างนั้นจริงๆ
ประธาน ผมพยายามเขียนใหม่ให้มีความหมายเหมือนท่านเสนอ
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นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับผมขอย้าอีกครั้งว่าวาระอื่นๆ วาระที่ 4 วาระอื่นๆ
ผมเสนอ 3 เรื่อง อาจารย์ท่านหนึ่งเสนอ 1 เรื่อง 3 เรื่องที่ผมเสนอคือให้ถอดถอน อาจารย์สวัสดิ์ ออกจากสมาชิก
เรื่องที่ 2 เสนอกรมหรือนายทะเบียนให้ถอดถอน อาจารย์สวัสดิ์ ออกจากนักสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและถอดถอน
ปราชญ์สหกรณ์ มีอาจารย์อีกท่านผมจาไม่ได้ว่าใครพูดเรื่องเช็ค DSI 89.65 ล้าน มันควรจะปรากฏหรือบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธาน ok เราจะไปบันทึกส่วนนี้เพิ่มที่ อาจารย์ชูชาติ ได้เสนอไว้ และเรื่องสรุปเมื่อสักครู่
ผมว่าเลขาน่าจะเข้าใจประเด็นแล้วนะ เราจะไปปรับแก้สานวนตรงนี้ให้เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าสมาชิกขอให้ประธาน
สรุปมติทั้งหมดที่ได้พูดคุยกันไปว่ามีอะไรบ้าง ประธานเลยสรุปว่าทั้งหมดมันมี 1,2,3 ok ไหม จะได้เข้าใจตรงกันว่า
เรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ในวาระอื่นๆ แต่เป็นการสรุปมติทั้งหมดที่เกิดขึ้น
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เรียนท่านประธานตกลงรายงานการประชุมจะอย่างไรเพราะมี
การเพิ่มเติมมีอะไรและจะถือว่ารับรองกันอย่างไร สิ่งที่ห่วงคือคาสั่งของรองนายทะเบียนเมื่อกี้ มันอยู่กันคนละวาระ
แต่ถูกส่งไปเป็นอีกวาระหนึ่ง มันอยู่ในวาระ 2,3 แต่ที่ประธานส่งไปให้รองนายทะเบียนมันอยู่ในวาระ 4 เป็นวาระ
อื่นๆ ก็ชัดเจนว่าลงมติไม่ได้ เขาต้องตอบมาอย่างนั้น ผมก็สงสัยว่าส่งไปให้รองนายทะเบียนได้อย่างไร ทั้งที่ในที่
ประชุมไม่ได้พูดในวาระอื่นๆ ผมอยากให้ลองเช็คว่าอย่างนี้โผล่มาได้อย่างไร มันก็ชัดเจนบอกว่าคราวนี้เราฟังเทปและ
แกะเทป ถ้าฟังและแกะเทปยิ่งชัดใหญ่ว่าอยู่ใน 2,3 และไปอยู่ในวาระอื่นๆ ส่งไปให้รองพื้นที่ 1 แน่นอนก็ต้องวินิจฉัย
ผิด ผมไม่ได้โทษพื้นที่ 1 แต่ด้วยอย่างนี้พื้นที่ 1 ต้องวินิจฉัยตาม
เลขานุการ ผมเลขานุการ ผมณรงค์ ผมยังยืนยันว่าในการเสนอวาระ ถ้าเสนอในที่ประชุม
ถ้าไม่ได้เสนอก่อน 7 วัน ตามระเบียบต้องเสนอก่อน 7 วัน ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะสามัญใหญ่หรือวิสามัญก็
ต้องเสนอมาก่อนล่วงหน้าแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนว่าเป็นวาระ 1,2,3 ก่อน 7 วัน ระเบียบเป็นอย่างนั้น ถ้าท่านมายื่น
เสนอในที่ประชุมมันก็ต้องเป็นวาระอื่นๆ โดยปริยาย ผมก็ขอคาปรึกษากรมดูก็ได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงอย่างที่ผมว่าไหม
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะวาระนี้เราเสนอไปเป็นเรื่องที่จะ
พิจารณาเสร็จจากเรื่องนั้นถึงมีมติ มีความคิดที่จะตัดสินใจอะไรจากที่ประชุม ท่านเป็นกรรมการมากี่ปีท่านควรรู้เรื่อง
เหล่านี้ให้ชัดเจน ขอบคุณครับ
ประธาน ผมว่าเราเข้าใจถูกต้องนะ และถ้าที่ประชุมใหญ่เห็นว่าเราจะปรับอย่างที่เราเสนอ
ไปก็ไม่มีปัญหา
นายธีระพล เมฆอธิคม เมื่อกี้สมาชิกจากคณะอักษรศาสตร์บอกว่าเราควรมีคนที่แม่นเรื่อง
กฎระเบียบ ผมเห็นด้วยแล้ว ขนาดที่เป็นเลขาอยู่ รู้ๆ คิดว่ามันคงไม่ถูกต้องตามวาระและยังปล่อยให้ประชุมไปได้
อย่างไร ทาไม ไม่บอกตอนนั้นให้เราประชุมกันเกือบตาย ถ้าคิดอย่างนั้นผมเห็นว่าอันนี้ผมเห็นด้วยกับสมาชิกที่เสนอ
มาแล้วว่าควรจะต้องเอาคนที่รู้เรื่องมานั่ง 1 คน และจัดการให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด ขอบคุณครับ
ประธาน ขอบคุณครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เรียนท่านประธาน ในการประชุมวิสามัญครั้งนี้เป็นการประชุม
โดยสมาชิกเกิน 100 คน เป็นคนนาเสนอขอให้เปิดวิสามัญ ผมว่าวันนั้นฉบับนั้นชัดเจน มีการลงชื่อสมาชิกเกิน 100
คน ขอให้เปิดวิสามัญ
ประธาน ตกลงสรุปตรงนี้ก่อน ตอนนี้เรากาลังพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
2560 จะถามสมาชิกว่ารับรองโดยจะไปปรับแก้ส่วนท้ายของรายงานการประชุมนี้ตามที่สมาชิกเสนอว่าการสรุปของ
ประธานในตอนท้ายเป็นการสรุปมติต่างๆ ของการประชุมครั้งนั้นไม่ใช่เป็นการสรุปมติในวาระอื่น อย่างนี้ ok ไหม
ตรงประเด็นไหม
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นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ ผมบอกแล้วว่าบันทึกรายงานการประชุมมันเป็น
หลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริง นานเข้ามันจะเลือนไป อย่าพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงมันคือ
fact ไม่ใช่ halt true ไม่ใช่เอาความรู้สึกตัวเองใส่เข้าไป เราเป็นนิติบุคคลมีกฎหมายรองรับ การทาทุกอย่างต้องอยู่
ในบริบทของกฎหมาย ความจริงคือความจริง เพี้ยนไม่ได้ บิดเบือนไม่ได้ ผมยืนยันแล้วว่าวาระ 4 เรื่องอื่นๆ ผมเสนอ
3 เรื่อง และมีอาจารย์ท่านหนึ่งพูดเรื่องเช็ค DSI 89.65 ล้าน มันต้องถูกบันทึกอยู่ ไม่ใช่เลือนหายไป มันเป็นเรื่อง
ความจริง ขอบคุณครับ
ประธาน เมื่อกี้บอกแล้วว่าใส่ 3-4 เรื่องนั้นลงไปด้วย เปิดเทปฟังดู ให้เจ้าหน้าที่เปิดดูอีกที
และใส่เพราะอาจารย์ยืนยันว่าพูด ผมก็จาได้ว่าอาจารย์พูด
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมว่าเรื่องนี้ควรจบได้แล้วเพราะเราโหวตกันในวาระ 3 มีการนับ
คะแนนชัดเจน ท่านประธานเป็นคนย้าว่าเรามีมติอย่างนี้แล้วว่าอย่างไร ไม่ต้องแก้อะไรเลย มันเป็นข้อเท็จจริง
ประธาน ตกลงไม่ต้องแก้นะ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ไม่ต้องแก้จะแก้ได้อย่างไรในเมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ต้อง
บันทึกไว้อย่างนั้นแก้ไมได้ แต่เปลี่ยนได้
ประธาน เข้าใจตรงกันแล้วนะครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ไม่ใช่ ถ้าพูดอย่างนั้นเราต้องไปดูเทปออกมาว่าพูดอย่างนั้นจริงๆ
ก็คือเราโหวตกันในวาระ 3 อยู่แล้ว ไม่มีปัญหาหรอก เราโหวตกันวาระ 3 ชัดเจน มียกมือมีอะไรต่างๆ
ประธาน ตอนท้ายจะตัดออกไหม หรือจะปรับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ไม่ควรตัดเลย เพราะใครจะอ่านเพื่อเข้าข้างตัวเองก็เชิญไป
แต่เราโหวตกันอยู่แล้ว
ประธาน ok เข้าใจ
นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เรียนท่านประธาน ดิฉันมีความเห็นต่างนิดหนึ่ง คิดว่าการ
ถอดเทปคือถอดเทปแต่ถ้าตามที่อาจารย์มาบอกว่ามีสมาชิกขอให้ประธานสรุปอีกครั้ง และประธานเกิดพูดผิดว่าเป็น
การลงมติ ดิฉันว่าต้องเปลี่ยนเพราะความเป็นจริงมันคือประธานสรุปเท่านั้นเอง คือดิฉันมีความเห็นต่างตรงนี้นะคะ
คิดว่าถ้าไปอาศัยว่าประธานให้ลงมติอีกมันก็จะสับสนกันไป เพราะอย่างนั้นดิฉันเห็นด้วยกับการที่ว่าให้แก้ว่าท่าน
ประธานสรุปว่าที่ลงมติมาแล้วเป็นอย่างนี้ และถ้าเช่นนั้นขอเตือนไว้นิดว่าถ้าแก้ข้อความตรงที่บอกว่า หน้า 110 ที่
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 176 ไม่เห็นชอบ 3 งดออกเสียง 1 อันนั้นต้องตัดออกไป เราจะ
ไม่ลงมติซ้าอีกแล้ว ตรงนี้เราเป็นเพียงการสรุปเท่านั้นเอง
ประธาน ผมว่าน่าจะ ok นะ คือเหมือนอาจารย์พูดเราไม่ได้ดัดแปลงแต่ทาให้ถูกต้องเท่า
นั้นเอง เพราะฉะนั้นถ้าจะปรับจากทีป่ ระธานขอมติก็ไม่ใช่แล้ว ก็เป็นว่าประธานสรุปมติที่ประชุมกันมา ส่วนที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบด้วย.. อันนี้ไม่ต้องใส่เพราะไม่จาเป็นแล้ว
นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา ใช่ค่ะ
ประธาน เพราะเป็นเรื่องการสรุป อันนี้จะตัดทิ้งไปเลยนะ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตินี้
ก็ตัดทิ้งไปเลย ok นะครับ
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นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา ค่ะ เนื้อหาหน้า 109 เป็นเรื่องที่เราพิจารณาว่าจะขอความ
ช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยดีหรือจะจ้างภายนอก ท่านประธานดูย่อหน้าสุดท้าย มีขอบคุณครับ ก่อนจะสรุปนะคะ
ตรงนี้มติวาระนี้ยังไม่ได้สรุปเพราะอย่างนั้นตรงนี้เราต้องสรุปว่าจากการอภิปรายไปยืดยาวนี้ เราคิดว่าขอความ
ช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยก่อนถ้าไม่ได้หรือไม่รวดเร็วอย่างที่เราต้องการก็จ้างภายนอก ต้องสรุปมติตรงนี้ครั้งหนึ่ง
ก่อน ต้องเขียนมติตรงนี้ครั้งหนึ่งก่อน และจึงสรุปมติทั้งหมดที่ผ่านมา 3 ข้อ ไม่อย่างนั้นจะเป็นการอภิปรายที่ไม่มี
ความเห็น ที่จริงวาระอื่นๆ ลงมติไมได้แต่ความเห็นที่เราพูดกันทั้งหมดคือติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนถ้าไม่ได้หรือช้าก็
จ้างข้างนอก ต้องมีความเห็นสรุปก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ
ประธาน ดีครับ ทาให้ชัดขึ้น ก็ต่อท้ายก่อนจะ เมื่อสมาชิกได้อภิปราย เราก็ไปสรุปมติใน
เรื่องนี้ว่าประธานได้รับมอบหมาย ได้รับว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากจุฬาฯ ก่อน ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจึงจะ
ไปจัดจ้างบริษัทภายนอก ก็สรุปตรงนี้ก่อน ก่อนที่จะอภิปราย ok นะครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ตรงนี้ต้องเอาออกนะท่านประธาน ประธานจึงขอมติที่ประชุมใหญ่
ประธาน เอาออกแล้วครับ ก็บอกแล้วว่าเป็นประธานสรุป
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ต้องตัดทิ้งเลยครับ
ประธาน ครับ มีประเด็นอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ไหม ยกมือ
ขึ้น ok นะครับ ก็รับรองรายงานการประชุมปรับแก้ตามที่เสนอ ต่อไปวาระที่ 3
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2560
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ ก่อนจะผ่านไปท่านควรบอกว่ามีสมาชิกบอกว่า
2.3 คือรายงานการประชุมครั้งที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561แต่ท่านไม่ได้นาเข้ามาให้เหตุผลด้วย ไม่เอาเข้ามาเพราะอะไร
ขอบคุณครับ
ประธาน มีใครทราบ ผมไม่ทราบเรื่อง จาไมได้ นึกว่ามีแค่นี้ อย่างที่ผมรับไปแล้วก็เป็น
จุดบกพร่อง ผมเองที่ไมได้ตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามีอีก 2 ครั้งใช่ไหม มีวิสามัญอีก 2 ครั้งใช่ไหม ที่ไม่ได้เอาเข้ามา เดี๋ยวก็
เอาอีก 2 ครั้งเข้ามารับรองคราวหน้า แต่ตอนนี้ประเด็นสาคัญคือ
นายชูชาติ ธรรมเจริญ คือรายงานการประชุมมันเยอะ มันยาวและประชุมหลายครั้งมาก
ถ้ามีการประชุมครั้งถัดไป สิ่งที่ผ่านมาแล้วต้องพร้อมที่จะนาเสนอทั้งหมด ไม่ใช่ขยักไว้ๆ และเราจะเลือนไป เพราะ
เราไม่ได้ยุ่งเรื่องสหกรณ์อย่างเดียว เราทาหลายเรื่อง ตัวประธานเองก็บอกว่างานท่านมีเยอะมันก็อาจจะหลุดไปบ้าง
ก็ต้องเป็นหลักการเลยว่าการประชุมครั้งนี้เท่าที่ผ่านมากี่ครั้งเอามารับรองให้หมด ไม่ใช่ค่อยทยอยๆ ไป ที่จริงวาระ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ มันเป็น highlight ของการประชุมที่เราจะได้พูดกันต่อไป เพราะว่าจะมีคนพูดเรื่องผ่าไฟแดงมา
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ถึงแม้จะมีคาวินิจฉัยไปแล้วก็ตาม ถามว่าเราอยากจะได้ไหมปันผล เราอยากได้ แต่
เรายังติดใจปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาทางนิติศาสตร์จะเอารัฐศาสตร์มาแก้มันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ นั่นคือประเด็นที่เป็น
ประเด็นหลัก และปัญหาที่เราเถียงกันคือสั่งให้ไม่ให้เอาเรื่องงบดุลเข้ามาในที่ประชุมแต่เอามาแต่ก็ยังมีคนบอกว่า
กรรมการไม่ได้เอามา มันลอยมาได้อย่างไร และบอกว่าที่ประชุมใหญ่จะพิจารณาเอง ผมว่าความจริงคือความจริง
ต้องทาบรรทัดฐานและพูดกันให้ชัดเจน มันไม่มีการเลี่ยงบาลีเลย และขอความกรุณา fact is fact พระอาทิตย์ขึ้น
ตะวันออก มันตกตะวันตก เรื่องตะแบง Advocatus Diaboli เลิกเสียทีเถอะครับ สีข้างเข้าถูก็เลิก ทาความจริงให้
ปรากฏและเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ขอบคุณครับ
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ประธาน ok นะครับ เพื่อกันลืมในรายงานการประชุม 2560 แม้เราจะมีมติรับรองไปก็ให้
ปรับแก้ตามที่สมาชิกเสนอก็จะลืมบันทึกว่าวาระอื่นมันมีที่ อาจารย์ชูชาติ ได้เสนอไว้ 3-4 เรื่องก็ให้ปรากฏในการ
ปรับแก้ครั้งนี้ด้วย จะได้เป็นหลักฐาน ต่อไปวาระที่ 3 เรื่องรายงานกิจการประจาปี 2560 เอกสารหน้า 112 มีใครมี
ประเด็นที่อยากตั้งเป็นข้อสังเกตหรือคาถาม เชิญครับ
นายบุญชอบ มีนาภา เราจะลืมเรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่ไปแล้ว ในเมื่อรับรอง
รายงานการประชุมไปแล้ว และเรื่องนี้จะต้องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วว่ามีปัญหาอะไรที่ให้ท่านไปแก้ไข
และท่านทาอะไรไปบ้าง เช่น ผมก็ไม่อยากยกตัวอย่างซ้าไปซ้ามา เรื่องมติที่ประชุมใหญ่ให้ท่านดาเนินการเรื่อง
อาจารย์สวัสดิ์ ก็ดี เรื่องสหกรณ์ต่างๆ ก็ดี ไม่ให้สืบเนื่องเลยเหรอครับ
ประธาน ตอนนี้ไม่ได้บรรจุไว้
นายบุญชอบ มีนาภา ก็นั่นสิครับ ควรจะสืบเนื่องไหม
ประธาน ผมต้องพิจารณาตัวเองจริงๆ เพราะผมไม่ถนัดเรื่องพวกนี้จริง ผมมีแต่จิตใจที่
บริสุทธิ์ผุดผ่องเข้ามาช่วย ผมเห็นจุดโหว่เยอะมาก ผมต้องพิจารณาตัวเองจริงๆ
นายบุญชอบ มีนาภา เข้าใจครับ ผมก็ขอบคุณท่านที่ท่านอดทนนั่งอยู่ เพื่อให้พวกเรา
สอบถาม ขอบคุณจริงๆ
ประธาน จริงๆ ต้องมีเรื่องสืบเนื่องอย่างที่ว่าเพื่อเราจะได้รายงานต่างๆ เป็นปี ถ้าไม่
สืบเนื่องยิ่งหายไปหมดเลย
นายบุญชอบ มีนาภา ใช่ครับ คาถามที่ผมถามขอโทษที่ต้องกล่าวถึงคือคุณเรืองชัย ใน
ฐานะตัวแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องคาสั่งที่ฝ่าไฟแดงแต่เผอิญไม่มีสืบเนื่องตรงนี้ มันก็เลยยังไม่ได้คาตอบ และท่าน
ก็ยังไม่ตอบผมเพียงแต่ประธานอธิบายเท่านั้น ผมก็อยากรู้ว่าข้อกฎหมายในเมื่อห้ามแล้วทาไมท่านถึงทา และมีผล
อย่างไร ถามกรมส่งเสริมครับ
ประธาน ผมเล่าเบื้องหลังการถ่ายทาก่อนที่กรมส่งเสริมจะตรวจ น่ะ
นายบุญชอบ มีนาภา เล่าแล้วเมื่อกี้ฟังแล้วครับ
ประธาน วิธีแก้ปัญหาของผมอยากพูดว่าที่หลังเวที
นายบุญชอบ มีนาภา หลังเวทีคือการเข้ามาร่วมประชุมใช่ไหม
ประธาน หลังเวทีก่อนทีจ่ ะมาประชุม
นายบุญชอบ มีนาภา ก้าวก่ายในกิจการของสหกรณ์นะครับ
ประธาน อย่างนั้นผมไม่รู้จะพูดอย่างไร เอาทางกรมมา เชิญครับ พูดไปก็โดนหมด
นายเรืองชัย โพนพุฒ ขออนุญาตสั้นๆ นะครับ จากที่ อาจารย์บุญชอบ เรียนถามก็จะ
ขอตอบอย่างนี้ว่าเรื่องนี้เป็นดุลยพินิจของนายทะเบียน เพราะคาสั่งนายทะเบียนเป็นคนสั่ง ซึง่ ดุลยพินิจดังกล่าว
นายทะเบียนได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบแล้วจนตอนนี้สหกรณ์ได้จ่ายเงินปันผลไปเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้สอบถามได้ที่
สหกรณ์ เนื้อหามันประมาณ 3 หน้า ผมจาไม่ได้แต่โดยหลักคือในสิ่งที่ปฏิบัติอาจจะขัดคาสั่งนายทะเบียนแต่เพื่อให้
สหกรณ์เดินได้แก้ปัญหาได้ไม่ให้เกิดความยุ่งเหยิงในสหกรณ์ที่ปฏิบัติอยู่ ตรงนี้คือนายทะเบียนได้วินิจฉัยออกมาแล้ว
จึงแจ้งไปที่สหกรณ์แล้วด้วย
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เรียนท่านประธานมีอีกเรื่องที่ค้างเพราะคราวที่แล้วผมเป็นคนดู
เรื่องงบประมาณ และก็ขออ้างชื่อ อาจารย์จรูญ ตัดบทว่าเดี๋ยวรายละเอียดจะต้องส่งมาจนวันนี้ผมก็ไม่เห็นว่า
รายละเอียดส่งมาเพราะถ้าจาไม่ผิด อาจารย์จรูญ ตัดเป็นก้อนและบอกว่านี่เดี๋ยวครั้งต่อไปเขาต้องส่งรายละเอียดมา
ว่างบประมาณได้ตัดอะไรไปบ้างเพราะเสนอมามันร้อยกว่าผมจาไมได้
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ประธาน เราให้มาแล้ว ไม่ได้แจกเหรอ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ไม่รู้ ในเล่มผมไม่มี ที่มีที่แจกก็มีฉบับนี้
ประธาน อันนั้นใช่ไหม
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ไม่ใช่ อันนี้เป็นผลดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ประธาน เราได้แจกไหมการปรับงบประมาณจาก 102 ล้านเหลือ 90 ล้าน เราไปตัด
ตรงไหนอะไรอย่างไร เขาขอให้ชี้แจง เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ประเด็นคือสิ่งที่อยากทราบในวันนั้นและโดนตัดบทไปว่าแต่ละ
รายการมีความเหมาะสมอย่างไรและวันนี้ก็รับปากว่าจะตัดให้เหลือ 90 ล้าน หรืออะไรประมาณนี้ และจะเสนอ
รายการมา เราจะได้เห็นว่าแต่ละรายการท่านตัดอะไรไปบ้าง
ประธาน เดี๋ยวให้ดู เราทามาเรียบร้อยแล้ว
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เรียบร้อยแต่ผมไม่เห็น ตกลงจะอย่างไร ผมจะอภิปรายได้ไหม
ประธาน ผมว่าเอามาแจกแล้วไม่ใช่เหรอ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ไม่รู้ครับ ที่ผมถือคือมีเท่านี้ ถ้าอันนี้ไม่ใช่
ประธาน เดี๋ยวเราจะขึ้นจอให้แล้วกัน
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ขึ้นจอนี่เหนื่อยเลยเพราะมองไม่เห็นเลย
เหรัญญิก เราจะต่อในวาระอื่นๆ ก็ได้ ขอตามวาระก่อนครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน อันนี้ต้องอยู่ในเรื่องสืบเนื่องเพราะมันค้างมาจากคราวที่แล้ว
ชัดเจนเลย อาจารย์จรูญ บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะส่งรายละเอียดมาให้อาจารย์อภิปรายต่อไปว่าแต่ละรายการเป็น
อย่างไร
ประธาน เอา copy ของผมไปดูก่อน
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านคณะกรรมการดาเนินการไม่ได้เขียนเรื่องสืบเนื่องไว้ในนี้
เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าเรื่องนี้ท่านต้องแจกหรือแจกให้สมาชิกในนี้ทั้งหมดแต่ไปอยู่ทีหลังครับ เอา highlight แต่ละ
เรื่องที่เรามาก่อน เพราะเรื่องอื่นเราไม่เห็น จะมาคิดอะไรต่างๆ ล่วงหน้าไม่มี ผมอยากให้ท่านประธานรีบดาเนินการ
หน่อย เดี๋ยววันนี้หิวข้าวอีกแล้ว อะไรก็ไม่แจกนะครับ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง รายงานกิจการประจาปี 2560
ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สมาชิกลดลง 2 ราย จากเดิม 15,959 คน
ลดลงเป็น 15,957 คน และสินทรัพย์ลดลง 435 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท ผลมาจากการจัดสรร
กาไรสุทธิ ทาให้สหกรณ์เรามั่นคงยิ่งขึ้น ทุนสารอง 2,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.11% เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์
เพิ่มขึ้น 401 ล้านบาท เงินรับฝากประจาลดลง 2,495 ล้านบาท เงินให้สมาชิกกู้ยืมตลอดปี 5,021 ล้านบาท สมาชิก
ชาระคืน 4,900 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดอื่นอยู่ในรายงานกิจการประจาปี 2560 ให้ดูได้ในหน้า 112-133 จึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ประธาน เดี๋ยวไม่ครบ 100 คนยิ่งยุ่งไปอีก วิสามัญแต่ละครั้งหลายแสนครับ ดูวาระที่ 3
ก่อนนะ อาจารย์พงษ์ศักดิ์จะได้มีเวลาดูรายละเอียดตรงนั้น เรื่องรายงานกิจการประจาปี มีประเด็นอื่นใดไหม เขาเอา
มาแจกผม ผมก็นึกว่าแจกที่ประชุมด้วย มีไหมรายงานประจาปียกเว้นเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายมาว่ากันทีหลัง ถ้าไม่
มี รับรองไหม ขอรับรองนะครับ ยกมือขึ้น ok ขอบคุณครับ วาระที่ 4 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก
สมทบ สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2560 หน้า 134 เป็นต้นไป เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด คงไม่มีประเด็นนะ
ครับอันนี้ ก็น่าจะรับรองได้ เป็นแค่ตัวเลขที่เรารวบรวมไว้ในวาระที่ 4 รับรองวาระที่ 4 ยกมือขึ้น ขอบคุณมากครับ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกสมทบ และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
ในระหว่างปี 2560
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกสมทบ และ

สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ
- สมาชิก

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 จานวน 11,628 ราย

- สมาชิกเพิ่มขึ้น

จานวน

297 ราย

จานวน

446 ราย

- สมาชิกพ้นสภาพตามข้อบังคับ 10 เช่น ตาย
ลาออก อายุไม่ถึง 10 ปี
- เหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จานวน 11,479 ราย

- สมาชิกกิตติมศักดิ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน
- สมาชิกสมทบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน

1 พระองค์
4,477 ราย

รวมจานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 15,957 ราย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ประจาหน่วย ปี 2561
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี 2562
ประธาน วาระที่ 5 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ หน้า 103 ไม่ใช่ๆ
เปลี่ยนแล้ว เป็นเรื่องการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการและรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี
2561 ซึ่งจริงๆ มันไปเชื่อมโยงกับวาระที่ 8 วาระที่ 7 เขียนไปอย่างนั้นดูเหมือนเราจะมีผลมาให้เรียบร้อยแต่พอวาระ
8 การเลือกตั้งประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการหรือเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วยปี
2562 มันจะเชื่อมโยงกัน คือทั้งสองเรื่องนี้ถ้าท่านดูคาสั่งของนายทะเบียน ถ้าจาไม่ผิดหน้าสุดท้ายของเอกสารในเล่ม
นี่คือคาอธิบายครับ เพื่อที่เราจะได้มาพิจารณาวาระที่ 7 และวาระที่ 8 ไปพร้อมๆ กัน ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 5 กับ 6
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ตามคาสั่งนี้สรุปสั้นๆ ง่ายๆ คือนายทะเบียนวินิจฉัยว่าการที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีการเลือกตั้งประธานหยั่งเสียง
ที่เราทาโดยจารีตมาโดยตลอดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จากัด จริง เนื่องจากไม่ได้
เขียนไว้ในข้อบังคับ จึงขัดกับข้อบังคับ ฟังแล้วงงนะครับ นี่คือข้อวินิจฉัยของนายทะเบียน หมายความว่าการเลือก
ประธานหยั่งเสียงเลือกตั้งครั้งที่แล้วเป็นโมฆะ ส่งผลให้การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้
ประสานงานล้มทั้งหมด นี่คือประเด็นก็จะมาถึงคราวนี้ที่จะเป็นประเด็นที่สาคัญที่ประชุมต้องช่วยกันพิจารณาว่าจะ
ดาเนินการอย่างไรต่อไป เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของที่ประชุมใหญ่โดยตรง ผลการหยั่งเสียง
เลือกตั้งที่ผ่านมา ประกาศไปแล้วก็จริงแต่ต้องนาผลนั้นมาให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง รับรองคือเลือกตั้งให้มาเลือกตั้ง
ในที่ประชุมใหญ่ แต่เมื่อมีคาสั่งนายทะเบียนออกมาอย่างที่พูดไว้หน้าสุดท้ายของเอกสารเล่มนี้ การหยั่งเสียงก็เป็น
โมฆะ ไปตามคาสั่งนี้ เราได้อุทธรณ์ไปที่ คพช. แต่กว่าจะมาคงอีกนาน และคาสั่งถือเป็นคาสั่งทางปกครองเราต้อง
ปฏิบัติตาม ในที่ประชุมกรรมการดาเนินการได้มีการพิจารณาเรื่องนี้หลังจากที่ได้รับคาสั่งเราก็เรียกประชุมด่วนเป็น
กรณีพิเศษ และได้เชิญตัวแทนของทางกรมมาด้วย ตัวแทนทางกรมก็เสนอว่ากรรมการดาเนินการมีสิทธิ์เพียงแค่เสนอ
คิดก่อนและเสนอทางออกทางเลือกให้ที่ประชุมใหญ่ตัดสิน กรรมการดาเนินการตัดสินไม่ได้ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่
ประชุมใหญ่ ในที่ประชุมกรรมการดาเนินการเราก็คิดทางเลือกหลายทาง เช่น อันนี้ยกตัวอย่างที่เราพูดคุยกัน 1.นา
ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ถูกบอกว่าโมฆะไป นาไปเลยเพราะตรงนี้คือวิธีการนาเสนอรายชื่อเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่
ตัดสินพิจารณา ถ้ารับก็จบไปเลย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หลายคนอาจจะโต้แย้งก็ได้แต่ถ้าที่ประชุมใหญ่ตัดสินแบบนี้ก็
จบไปในวันนี้ ทางเลือกที่ 2 ก็คือการเลือกตั้งใหม่ในที่ประชุมก็ต้องสมัครใหม่ และลงคะแนนใหม่ในที่ประชุมวันนี้เลย
ซึ่งถ้าสมมติที่ประชุมใหญ่เลือกทางออกทางนี้ เราก็เตรียมทุกอย่างเตรียมไว้เผื่อเลือกทางนี้เราก็เตรียมไว้ แต่มันจะ
ฉุกละหุกพอควร และอาจจะมีประเด็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ถูกท้วงติงมาจากสมาชิกบางท่าน อาจจะไม่เหมาะ
เพราะเหลือไม่กี่คนจะไปตัดสินแทนประชาคมทั้งหมดมันก็พูดไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไร ถึงแม้ว่าการเข้าที่ประชุมใหญ่
เป็นหน้าที่ที่สมาชิกต้องรับผิดชอบ แต่มันก็ทะแม่งๆ อย่างไรอยู่ นี่เป็นทางเลือกที่ 2 ส่วนทางเลือกที่ 3 เราคุยกันใน
กรรมการดาเนินการและท้ายที่สุดกรรมการเสนอทางเลือกที่ 3 เพื่อมาให้ทางที่ประชุมใหญ่พิจารณาแต่จะพิจารณา
ทางเลือกใด ทางเลือกใหม่ก็เชิญตามสะดวกเพราะเป็นเรื่องที่ประชุมใหญ่แต่กรรมการดาเนินการได้เลือกเราเสนอกัน
3 ทางเลือกก็เลือกเสนอทางเดียวคืออันสุดท้ายอันที่ 3 ให้แก้ไขข้อบังคับและระเบียบการหยั่งเสียงเลือกตั้งขึ้นมาก่อน
เพื่อที่เราจะได้ทาได้ ไม่อย่างนั้นจะถูกคาสั่งเดิมนายทะเบียนที่บอกว่าเราทาโดยมิชอบเพราะไม่มีข้อบังคับ เราจะขอ
แก้ไขข้อบังคับเพื่อให้ทาได้ และเราก็ดาเนินการตามจารีตที่เราเคยทาได้ ผมก็ถามนายทะเบียนที่เราทากันมาตลอดไม่
รู้กี่สิบปีมันผิดหมดเหรอ มันก็ผิดล่ะตามคาวินิจฉัยนั้นเพียงแต่ไม่มีใครร้องเรียน เพียงแต่ว่าปีนี้มีผู้ร้องเรียน เขาก็
วินิจฉัยโดยอิงกับตัวบทกฎหมายคือข้อบังคับของจุฬาฯ ซึง่ ไม่ได้เขียนไว้ แต่เราทาโดยจารีต นี่ก็เป็นทางออกทั้งหมด
ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาว่าเรื่องนี้ทาอย่างไร มีทั้งข้อดี ข้อเสียหลายเรื่องในแต่ละทางเลือกก็อยากให้แสดงความเห็น
ส่วนนี้และเราจะแก้ทางออกนี้อย่างไร อีกประเด็นคือว่าคณะกรรมการส่วนหนึ่ง 7 ท่าน หมดวาระตอนนี้ จริงๆ หมด
วาระไปตั้งแต่ 31 ธันวาคม ตอนนี้รักษาการมา 2 เดือนแล้ว จะรักษาการได้ไม่เกิน 150 วัน เหลือเวลาประมาณ 2
เดือน นี่ก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็น ผมให้ข้อมูลว่าเราทาอะไร อย่างไรและเป็นเรื่องที่ประชุมใหญ่จะ
พิจารณาทางออกอย่างไร เนื่องจากคาสั่งนายทะเบียนที่ออกมาให้การหยั่งเสียงครั้งนั้นโดยปริยายเป็นโมฆะเพราะหัว
คือประธานหยั่งเสียงได้มาโดยมิชอบ
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นายประณต นันทิยะกุล ผมมีความสงสัย 2-3 ประเด็น ประเด็นที่ 1 คือหากมีผู้ประสงค์จะ
อุทธรณ์คาสั่งนี้เกี่ยวกับการเพิกถอนประธานหยั่งเสียง เห็นว่าสหกรณ์ได้มีการอุทธรณ์ไป และในส่วนของผมก็
อุทธรณ์ไปยังรองนายทะเบียนสหกรณ์ด้วยและอุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ผมไม่
ทราบว่าผลของการอุทธรณ์ทางสานักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพ ได้รับทราบเกี่ยวกับการอุทธรณ์หรือมีการพิจารณาผล
การอุทธรณ์อย่างไร ในประเด็นที่ 2 คงจะคล้ายๆ กับ อาจารย์ชูชาติ ได้คุยกัน ในเรื่องของกฎหมายถ้าเป็นหน่วย
ราชการ ถ้าหน่วยของสานักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 ถ้าไม่มีกฎหมายกาหนดไว้จะกระทาไม่ได้ แต่ในกรณีของ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ไม่ใช่หน่วยราชการ เมื่อไม่ใช่หน่วยราชการถ้าไม่มีกฎหมายระบุว่าห้ามกระทา ทาได้ ใน
กรณีนี้กฎหมายมิได้ระบุไว้เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนสามารถดาเนินการได้ ไม่ทราบว่าผู้แทนหน่วย
ผู้แทนที่มาวันนี้ของสานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พื้นที่ 1 จะตอบว่าอย่างไร ผมอยากจะขอถาม ถ้าสหกรณ์ที่เป็น
องค์กรเอกชนไม่มีกฎหมายห้ามและเราทา ไม่ผิด คาสั่งของท่านก็ผิด ท่านตอบว่าอย่างไรครับ ผมอยากจะขอให้ท่าน
ตอบก่อน
นายเรืองชัย โพนพุฒ จะขอตอบในนามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเพราะวันนี้นายทะเบียนไม่ได้มา
ในเรื่องการดาเนินงานของสหกรณ์จะต้องดาเนินงานภายใต้กฎหมายข้อบังคับของสหกรณ์ คือข้อบังคับกาหนดไว้
อย่างไรท่านต้องปฏิบัติตามนั้น ก็คือเป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์
นายประณต นันทิยะกุล แต่หลักกฎหมายทั่วไปถ้าไม่มีข้อห้ามให้เราทาในส่วนขององค์กร
เอกชน สามารถทาได้ แต่หน่วยราชการของท่านทาไม่ได้ ท่านไปเอาหน่วยราชการของท่านมาใช้กับสหกรณ์ซึ่งเป็นไป
ไม่ได้
นายเรืองชัย โพนพุฒ มองว่าคือสหกรณ์เป็นนิติบุคคลเฉพาะซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย
สหกรณ์ คือไม่ใช่นิติบุคคลเป็นลักษณะบริษัท กฎหมายสหกรณ์ก็คือกฎหมายมหาชน
นายประณต นันทิยะกุล ท่านตอบเอาสีข้างเข้าหา
นายเรืองชัย โพนพุฒ ไม่ครับ ตอบตามหลักที่ปฏิบัติงานมาคือในเรื่องใดก็แล้วแต่
ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้ สหกรณ์ก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
นายประณต นันทิยะกุล ตามหลักกฎหมายทั่วไปมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับ
นายเรืองชัย โพนพุฒ อันนี้ความเห็นผมมีแค่นี้
นายประณต นันทิยะกุล มีอีกประเด็นเรื่องกฎหมายทั่วไป ในกรณีที่มิได้มีข้อบังคับหรือ
กฎหมายบัญญัติไว้ให้นาเอาธรรมเนียมปฏิบัติมาใช้ได้และสหกรณ์จุฬาฯ ใช้ธรรมเนียมปฏิบัติในการดาเนินการ
เลือกตั้งมาเป็นเวลา 50 กว่าปี เราก็สามารถดาเนินการมาได้ตลอด มาปีนี้เท่านั้นเองที่ท่านมีความคิดอย่างไรเมื่อไม่มี
กฎระเบียบเราใช้ธรรมเนียมปฏิบัติแล้วท่านบอกว่าผิด ท่านเอาข้อกฎหมายหรือข้อประเด็นใดมาตัดสินว่าการกระทา
ของเราผิดไม่ถูกต้อง แต่ในความคิดผมถ้าไม่มีกฎหมาย ถ้าไม่มีข้อบังคับก็ให้นาเอาธรรมเนียมปฏิบัติมาปฏิบัติได้
นายเรืองชัย โพนพุฒ ก็เคารพในความคิดอาจารย์ ในส่วนในเรื่องมุมมองของเจ้าหน้าที่
เป็นผู้กากับสหกรณ์เป็นมุมมองของเรื่องการใช้ดุลยพินิจการวินิจฉัยในเมื่อวินิจฉัยออกมาในลักษณะเช่นนี้มันจะมี
ขั้นตอนในเรื่องการอุทธรณ์ ตอนนี้ตอบท่านอาจารย์ต่อว่าในเรื่องการอุทธรณ์ก็คือสหกรณ์ได้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว ตอนนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด เมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อเกิดปัญหาในความคิดเห็นที่มันแตกต่างกัน อย่างนาย
ทะเบียนก็ใช้ดุลยพินิจของนายทะเบียนคิดว่าอ้างอิงตามหลักกฎหมายได้บัญญัติไว้ ส่วนตัวสหกรณ์เองถ้าได้รับคาสั่ง
ถ้ามีความเห็นต่างไม่เห็นด้วยก็สามารถอุทธรณ์ก็เป็นไปตามกระบวนการ
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นายประณต นันทิยะกุล ในส่วนที่ไม่มีบัญญัติไว้ในฐานะท่านมาดูแลและส่งเสริม คาว่า
ส่งเสริมต้องช่วยสนับสนุน การสนับสนุนต้องสนับสนุนในส่วนที่เป็นคุณ แต่หน่วยงานคุณมาทาในลักษณะปฏิเสธและ
ทาให้องค์กรเสียหาย และการเลือกตั้งแต่ละครั้งใช้เงินเป็นล้านนะ ถ้าหากว่าต้องเลือกตั้งกันใหม่ต้องใช้เงินจานวน
มาก ใครจะเป็นคนออก หน่วยงานของท่านจะช่วยออกไหมเพราะว่าเป็นหน่วยงานส่งเสริม ถ้าหากท่านตัดสินอย่างนี้
ต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไป
นางวิวาห์พร ลักษะโภคิน ขออนุญาต ขอเพิ่มเติม ตรงนี้ถ้าท่านทาการเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ท่านบอกโดยที่ท่านยึดหลักข้อบังคับแต่ตรงนี้ไม่ได้เขียนไว้ในข้อบังคับอย่างที่ทางคุณเรืองชัยบอกแล้วแต่ท่าน
บอกว่าปฏิบัติตามธรรมเนียมแต่เนื่องจากว่าธรรมเนียมของท่านมีคนไม่เห็นด้วย เขาถึงได้ร้องไปถึงนายทะเบียนต้อง
ใช้อานาจวินิจฉัยข้อบังคับท่าน แต่ถ้าเกิดว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติของท่านและทุกคนเห็นด้วยหมดไม่มีปัญหา ทาง
นายทะเบียนก็คงไม่ต้องวินิจฉัยข้อบังคับตรงนี้ พอมีคนร้องขึ้นมาเราถึงต้องวินิจฉัย
ประธาน ผมเข้าใจแล้ว
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ ผมว่าผู้แทนให้ข้อมูลที่ผิด ผมใช้คาว่า ผิด เลย
ผมเป็นคนร้อง ผมไม่ได้ร้องไม่ให้มี กกต ไม่ให้มีการเลือกตั้ง ผมร้องว่ากระบวนการ กกต.ทามันไม่ควรจะถูก
ยกตัวอย่างเช่น เลือก 7 คน ปกติเลือก 7 คน เราเลือก 1 คนก็ได้ แต่ กกต.ปีนี้บอกว่าไม่ได้ ต้องเลือกทั้ง 7 คน ถ้า
ไม่เลือกสมมติตั้งใจเลือกคนเดียว อีก 6 คน ต้องกาช่องว่าไม่ประสงค์จะเลือก ก็เลยต้องการให้วินิจฉัยว่ากระบวนการ
ชอบ หรือไม่ชอบ เราไม่ได้ให้วินิจฉัยว่าให้ถอดถอนวาระการประชุมโดยไม่มี กกต. ขนบธรรมเนียมประเพณีเราทามา
นานแล้ว พรบ.ตั้งแต่ 2542 ผ่านมาไม่กี่ปีมันย้อนไปก็มีเยอะแยะ ไม่มีปัญหา เพราะกระบวนการไม่มีใครทักท้วงแต่
ผมเป็นคนทักท้วงกระบวนการและท่านณรงค์พลก็มาเองเพราะว่าผมใช้มาตรา 16 ประกอบมาตรา 17 ก็เหมือนถ้า
เป็นศาลก็เชิญไปสืบเข้ามา investigate ว่าผลเป็นอย่างไร ก็ให้กรรมการการเลือกตั้งปัจจุบันให้ข้อมูล ผู้ร้องให้ข้อมูล
และประเด็นเป็นอย่างไรก็ ok ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ท่านก็ไปวินิจฉัยโดยใช้อานาจนายทะเบียนคือถอดถอนวาระที่ 10
ถ้าจาไม่ผิดซึง่ ว่าด้วยการเลือกตั้ง กกต. ผมยังข้องใจ ผมข้องใจเรื่องกระบวนการ ผมไม่ได้ข้องใจว่าไม่ให้มี กกต. ไม่ได้
against วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราทาอยู่ เรายอมรับว่าคาสั่งที่สั่งมาเป็นคาสั่งทางปกครอง มันยังมีผล
บังคับใช้อยู่ และเราก็อุทธรณ์ การอุทธรณ์เยอะ สหกรณ์ก็อุทธรณ์ ประธานกรรมการเลือกตั้งปัจจุบันก็อุทธรณ์
สมาชิกก็อุทธรณ์ ผมก็อุทธรณ์ เรื่องมันก็ไปกองที่ คพช. ซึ่งประชุมเดือนละครั้ง เลขาก็คือนายทะเบียน อนุกรรมการ
ที่ทางานก็มีโทรมาหาผมคุยกันยาวพอควร ผมก็เทศน์กัณฑ์ใหญ่ไปธรรมาศน์หนึ่งแล้วว่าตอบคาถามไม่ตรงจุด ถ้าเป็น
ศาลบอกว่าวินิจฉัยนอกประเด็น มันไม่ใช่ ผมถามว่ากระบวนการชอบหรือไม่ชอบ ถ้าท่านบอกว่าไม่สามารถวินิจฉัย
ได้เพราะท่านไม่มีอานาจแค่นั้นก็จบ แต่ไม่ใช่ไปอีกประเด็นที่ผมไม่ได้ร้องและมาพูดกันว่าเพราะมีคนร้องก็เลยต้องทา
แบบนั้น นี่ละครับ haft trued ผมไม่ต้องการ ผมต้องการ fact บอกว่าไม่มีอานาจก็คือไม่มีอานาจตอบมาเลย ไม่มี
อานาจ ไม่สามารถวินิจฉัยได้ ผมว่าหน่วยราชการสร้างปัญหาตลอด ผมไปคุยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคุยครึ่งชั่วโมง
ค่อนชั่วโมง 1 ชม.จนรู้เรื่อง ปรากฏว่าบุรุษหนึ่งใหญ่กว่าคนนี้มาพูดเรื่องเป็นอีกเรื่องเลย แต่ผมก็ขอบคุณเขา
เขาให้ความรู้ผมว่าถ้าผมอุทธรณ์ไปแล้ว 30 วัน มันนานเกินควรแล้ว ไม่มีอะไรระแคะระคายหรือไม่ตอบผม
ผมทาหนังสือไปว่าบัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมานานพอสมควรผมขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายคือผมจะไปศาลปกครอง
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เพราะเมื่อไรก็ตามที่ปัญหาวนเวียนอยู่ในวินิจฉัยของสหกรณ์แล้วไม่จบหรอกครับ เพราะกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมาย
พิเศษ คาวินิจฉัยของนายทะเบียนถือเป็นที่สิ้นสุด คาวินิจฉัยทุกประการเลยของนายทะเบียนถือเป็นที่สิ้นสุด นี่คือ
กฎหมายปิดปาก เวลานี้ สนช. กาลังจะแก้กฎหมาย ผมอ่านดู draft 2-3 ฉบับ ที่เขาแก้ที่คนส่งมาให้ดู มันไม่ได้แก้
ตรงประเด็นที่เป็นปัญหาเลย กับบอกว่ากรรมการที่เป็นอยู่ไม่ต้องมีวาระแล้วเป็นไปได้ตลอด ชสอ.ผลักดันตลอด
ปัญหามันมาจาก 2 จุด จุดหนึง่ คือตัวเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมคุณมี 2 บทบาท บทบาทหนึ่งคือ
promotion เพราะชื่อกรมบอกว่าเป็น promotion อีกบทบาทซึ่งคุณเป็นอะไร คุณลงโทษได้ เพราะมีหลายมาตรา
บางทีก็สับสนบทบาทตัวเองว่าตกลงจะส่งเสริมหรือตกลงจะเป็นผู้ควบคุม เพราะฉะนั้นต้องสังคายนากันใหญ่
ไม่อย่างนั้นเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุด ต่ออีกเรื่องนิด ท่านประธานบอกว่าจะแก้ไขข้อบังคับ ท่านก็แก้ไม่ถูกจุด วิธีแก้แท้
นิดเดียว สามารถให้แก้ข้อบังคับว่าสามารถให้ตั้งกรรมการอื่นใดได้ และหลังจากนั้นประชุมวิสามัญครั้งต่อไปท่านจะ
ทาอะไรก็ทา สิ่งที่ท่าน draft มา ผมว่ามันถอยหลังเข้าคลอง มันถอยหลังเข้าคลองมากๆ ผมไม่รู้ว่าจะแก้ไปทาไม แก้
ไปเพื่อจะรวบอานาจให้กรรมการบริหารมีมาก อย่าลืมเรามี 2 องค์กร องค์กรหนึ่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ที่
เป็นกรรมการบริหาร องค์กรหนึ่งคือที่ประชุมใหญ่ มันไปด้วยกัน ข้อ 41 กับ 47 มัน balance ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่แก้
41 อย่างเดียวและ 47 ปล่อยไปเลย หรือแก้ 47 อย่างเดียว 41 ไม่ดูเลย เราบอกแล้วเวลาแก้มันต้องแก้ทั้งระบบ
ไม่อย่างนั้นดูจุดเดียวจะมีปัญหา เพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะแก้ได้คือสามารถตั้งกรรมการอื่นใดได้ แค่นั้นก็จบ ขอบคุณ
ครับ
ประธาน ขอบคุณทุกความคิดเห็นแต่ประเด็นนี้เราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าคาสั่ง
มาแล้ว และมีผลทางการปกครองด้วย เพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร กรรมการชุดเก่าก็มีวาระเหลือแค่ไม่ถึง
60-70 วัน เราจะต้องดาเนินการเลือกตั้งถ้าไม่ทันจะเหลือ 8 คน ก็จะมีปัญหา ช่วยกันหาทางออกตรงนี้ก่อนดีไหม
ประเด็นทางกฎหมายค่อยว่ากันอีกที
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมกาลังจะเสนอ ท่านไม่ฟังผมเลย ผม อาจารย์จรูญ เมื่อกี้ท่าน
เสนอปัญหามา 2-3 เรื่อง เรื่องหนึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ท่านกล่าว จริงๆ มันมีปัญหาใหญ่กว่าตรงนี้ ผมไม่รู้
สมาชิกทุกคนลืมไปด้วยหรือเปล่า ผมจะเล่าให้ฟัง ปัญหาเฉพาะหน้าท่านกล่าวมา 3 ประเด็น ประเด็นที่ 1 บอกว่า
นายทะเบียนสหกรณ์ได้กล่าวว่าการที่เราตั้งประธานกรรมการหยั่งเสียงเป็นโมฆะ คาถามว่าและการหยั่งเสียงเป็น
โมฆะหรือเปล่า ไม่เป็นครับ ท่านหยั่งเสียงด้วยความบริสุทธิ์ภายในของท่าน ประเด็นต่อมาผลจากการหยั่งเสียงเป็น
คณะกรรมการดาเนินการหรือยัง ยังไม่เป็นครับ ถามผู้แทนจากกรมส่งเสริมได้เลย ต้องมีการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่
ทุกปีทาอย่างนี้ ไม่เคยมีการบอกว่าหยั่งเสียงมาเป็นเลย ใช่ เฮๆ ไม่ใช่ครับ ต้องมีการเขียนในบันทึกว่ามีการเลือกตั้ง
ดังนั้นสาหรับปี 61 คาถามว่าท่านจะเอาผู้ทสี่ มัครเหล่านั้นและเอาผลการหยั่งเสียงมาเข้าที่ประชุมใหญ่รับรอง หรือ
ไม่ใช่รับรอง เลือกเลย มีนาย ก. นาย ข. เลือกกันตรงนั้นบังเอิญประเพณีเราเลือกมาแล้วจากการหยั่งเสียง การ
รับรองจริงๆ คือมีกี่คน นั่นคือนับคะแนนถูกไหม ท่านอยากแก้ก็เอาตรงนั้นมาทาเลย โหวตเลย
ประธาน นั่นเป็นทางเลือกที่ 1 ที่เสนอเมื่อสักครู่
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ใช่ ทางเลือกที่ 1 แต่ถ้าจะเลือกทางที่ 2 ทาได้ แต่ไม่ใช่ทาวันนี้
เพราะไม่ยุติธรรม อยู่ๆ เข้ามาบอกว่าจะมีการเลือกตั้งนะ จะบ้าเหรอ แล้วชุดเก่าจะเอาหรือเปล่า ผมขอสมัครได้ไหม
ผมก็มีเอี่ยวนี่ เละเทะไปหมด ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า ส่วนประเด็นที่ 3 ที่ขอแก้ไขข้อบังคับ พูดกันเยอะแยะแล้วไหน
จะแก้แล้วก็แก้ไปสิ แก้ให้หมด
ประธาน ก็จะใช้เวลาหน่อย
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นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ครับ เสียเวลาด้วย สมาชิกลองพิจารณาว่าสาหรับปี 61 แต่
สาหรับปี 62 ในความเห็นผมมาเรื่องภาพวิเคราะห์ การเลือกตั้งโดยการหยั่งเสียงความเห็นผมนะ แต่ละปีที่ผ่านมา
เสียเงิน 800,000-900,000 บริสุทธิ์ ยุติธรรม เลือกเยอะ แต่สุดท้ายก็ต้องเข้าที่ประชุมใหญ่ ทาไมไม่เลือกที่ประชุม
ใหญ่เลยล่ะ มีวิธีนะครับ ถ้าคิดไม่ออก บอก มีวิธีครับ คนมา register ตรงนี้ ลงทะเบียนแล้วเลือกทันทีผ่าน
คอมพิวเตอร์ ผลออกมาแล้ว ถ้าผมจาไม่ผิดอาจารย์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เลย ทาได้ มีงบลงทุนหน่อย ไม่ถึงปีที่เราต้อง
ทิ้งไปเป็นล้านๆ เปลี่ยนแนวความคิดครับ ที่สาคัญไม่ใช่ตรงนี้เชื่อผมไหม ระบบการเลือกตั้งที่ว่าง ปัจจุบันเป็นระบบที่
สร้างอานาจ ผล 2-3 ปีทอี่ าจารย์เผชิญ เคราะห์กรรมที่พวกเราเจอเป็นเพราะระบบการเลือกตั้งแบบนี้ เราไม่สามารถ
สร้างผู้แทนหรือคณะกรรมการดาเนินการคนใหม่ๆ ขึ้นมาได้เลย คนที่มีฝีมือไม่อยากเข้าเพราะระบบเราเป็นอย่างนี้
คนที่ประธานกรรมการดาเนินการพอเป็นแล้วติดใจ อยากอยู่ 20-30 ปี อยู่จนแก่ สุดท้ายอย่างที่เราเห็น แต่ผมเชื่อ
อาจารย์ไม่เอาแล้ว เพราะว่ามันเหนื่อย ไม่รู้นะในโลกนี้มันเปลี่ยนได้ เราต้องหาระบบใหม่ ปี 62 ไม่ต้องคิดเลย เลิก
เปลี่ยนไม่ใช่หยั่งเสียงเป็นกรรมการรับสมัครและเอามาเลือกในที่ประชุมใหญ่ และหาระเบียบใหม่ ระเบียบเก่าผมเคย
คุยกับประธานกรรมการเลือกตั้งคนปัจจุบัน เขาบอกว่าจะเสนอวิธีการแก้เพราะเห็นปัญหา ผมเห็นด้วยแต่เห็นเงียบ
หายไป ไหนๆ วันนี้ผมถึงมานั่งตรงนี้ เอาเรื่องใหม่หมดเลย ปิดห้องประชุมคุยกัน ไม่ต้องวิสามัญหรอก ทาเพื่อ
สหกรณ์และเราจะได้มั่นคงและยั่งยืน ท่านประธานต้องคิดเอาเอง จะเอาเร็วเอาวิธีที่ 1 หรือ 1 ไม่เอา เอา 2 เชิญ
ประชุมบอกเลือกเลย เท่านั้นล่ะครับ แต่วันนี้ทาไม่ได้แน่นอน ขอบคุณครับ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ อยากจะเสนอว่าคาสั่งที่มีมติเพิกถอนเป็นมติเพิกถอนวาระของ
ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเอง แต่ผมบอกหลักการอย่างหนึ่ง เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องอานาจหน้าที่ หลักการคือที่ประชุมใหญ่ มติที่
ประชุมใหญ่ถ้ามิได้ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับหรือระเบียบใดๆ ไม่มีผู้ใดมีอานาจยกเลิกเพิกถอนได้ นี่คือหลัก เรา
เป็นนิติบุคคลเอกชน เราทาภายใต้กฎหมายใดที่ไม่ขัดเราทาได้หมด เจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าไม่มีกฎหมายระบุไว้หรือมีข้อ
ห้ามอยู่ทาไม่ได้ กรณีเราถูกเพิกถอนมตินั้นความเสียหายได้เกิดขึ้นกับสหกรณ์ ความเสียหายของสหกรณ์คือความ
เสียหายของสมาชิก ความเสียหายนี้ใครจะต้องรับผิดชอบ ถ้าเจ้าหน้าที่ใช้อานาจโดยมิชอบ มีพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตรงนี้ขอให้เราสบายใจว่าสิ่งที่เราทา เราทาตามข้อบังคับของเราผ่านความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนโดยสมบูรณ์แล้ว มีระเบียบห้ามแนะนามิให้เจ้าพนักงานของกรมส่งเสริมขอให้สหกรณ์จังหวัดกาชับ
เจ้าหน้าที่แนะนาให้สหกรณ์ถือใช้ข้อบังคับฉบับที่นายทะเบียนเห็นชอบแล้ว ฉะนั้นกิจกรรมต่างๆ ที่เราดาเนินการมา
ทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่เราดาเนินการสอดคล้องกับข้อบังคับมาโดยตลอด และในข้อบังคับที่ 41 อานาจที่ประชุมใหญ่
ระบุไว้ชัดเจนเพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นของการโต้แย้งเรื่องอานาจ ผมกาลังดูว่าคนที่มีอานาจมีหน้าที่ถูกต้องจะมี
อานาจที่ถูกต้อง อานาจที่ประชุมใหญ่มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ทุกประการ รวมทั้ง
(4) เขียนไว้เลยว่าเลือกตั้งกรรมการดาเนินการที่สลับกันปีละ 7 ปีละ 8 เรามีอานาจ เราทาถูกต้องทุกประการ การที่
มีปัญหาเรื่องให้วินิจฉัยกระบวนการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นการทาหนังสือถึงนายทะเบียนคืออธิบดี อธิบดีได้มอบหมาย
ให้พื้นที่ 1 มาดาเนินการเรื่องนี้ พื้นที่ 1 ได้มีหนังสือตอบมายอมรับว่ากิจการการเลือกตั้งของเราเป็นกิจการภายใน
เมื่อเป็นกิจการภายในแล้วมันมีระเบียบห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมที่ทาหน้าที่กากับและดูแลเข้ามายุ่ง
เกี่ยวกับกิจการภายใน เพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นกรณีที่ผมฟันธงในฐานะที่ศึกษากฎหมาย รู้กฎหมายและใช้กฎหมาย
มาโดยตลอด บอกได้เลยว่าเป็นกรณีที่คาสั่งนี้น่าจะเป็นคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ และเราได้ใช้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
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ตรวจสอบ เราพบว่ามีการรายงานขึ้นมา สิ่งที่ผมพูดจะไม่พยายามเอาความคิดเห็นเพราะทางกฎหมายต้องเอาข้อ
กฎหมายและข้อเท็จจริงมาดูว่าผลจะเป็นอย่างไร เราใช้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารขอตรวจสอบการทางานในการยกเลิกมติ
นี้ มีการบันทึกเรื่องเพิกถอนข้อร้องเรียนนายทะเบียน นี่เป็นเอกสารภายใน เราใช้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เอกสาร
นี้เปิดเผยต่อเรา เขาก็เปิดเผยต่อเรา เขาบอกว่าการยกเลิกมติเพิกถอน เขาบอกว่าที่ประชุมใหญ่ลงมติปราศจาก
อานาจตามข้อบังคับที่ 41 คือข้อที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้ว่าที่ประชุมใหญ่มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาของตนทุก
ประการ รวมทั้งใน (4) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการ นี่เป็นเรื่องกิจการภายใน และเรื่องนี้ไปสอดคล้อง
กับหลักการของสหกรณ์ที่ประกาศโดยนายทะเบียนสหกรณ์ข้อ 2 ระบุว่าสหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ควบคุม
โดยมวลสมาชิก ภาษาอังกฤษใช้คาว่า democratic member control ฉะนั้นสิ่งที่เราทา เราทาโดยถูกต้องและเรา
ทาตามข้อบังคับซึ่งทาต่อหน้าสักขีพยานของกรมส่งเสริมที่มาร่วมประชุม กรมตรวจบัญชีที่มาร่วมประชุมกับเราทุกปี
ทั้งในวาระของการเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งและทั้งในวาระของการเสนอผลการหยั่ง
เสียงเลือกตั้ง ตลอดมาเป็นสิบๆ ปี เพราะฉะนั้นเราเป็นองค์กรเอกชน ถ้ามิได้บัญญัติในรายละเอียดไว้เขาให้ใช้จารีต
ประเพณี ถ้าไม่ใช่มีจารีตประเพณีให้เทียบเคียงกับกฎหมายใกล้เคียง ถ้าไม่มีกฎหมายใกล้เคียงให้ใช้หลักทั่วไป กรณีนี้
ผมเห็นว่าการยกเลิกเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่เป็นการกระทาที่ไม่ชอบแต่เนื่องจากเป็นคาสั่งทางปกครอง เราต้องให้
มันมีผลไปก่อนจนกว่าเราจะดาเนินการหักล้าง วิธีการดาเนินการหักล้างผมเสนอ 3 วิธี วิธีที่ 1 คือสหกรณ์ทาหนังสือ
ถึงนายทะเบียนว่ามีสมาชิกร้องเรียนให้ตรวจสอบกระบวนการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ท่านมอบหมายให้พื้นที่ 1 ไป
ดาเนินการนั้น พื้นที่ 1 ได้รายงานในวันที่ 3 มกราคม ว่ากิจการนี้เป็นกิจการภายใน เมื่อเป็นกิจการภายในอานาจ
ของเขาก็ไม่มีที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการภายใน วันที่ 24 ม.ค. กลับมีมติเพิกถอน ผมอยากให้ดูคาสั่งของเขา
ประธาน ขอโทษครับเป็นประเด็นทางกฎหมาย
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ก็นี่ปัญหากฎหมายต้องแก้ด้วยกฎหมาย
ประธาน ผมอยากได้ทางออก
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ทางออกนี่ไงหลังจากรู้ข้อกฎหมาย
ประธาน ไม่ ปัญหาคือการเลือกตั้งของเรา เราจะตัดสินใจอย่างไร ในวาระนี้การเลือกตั้ง
ประธานกรรมการดาเนินการและรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน ตามวาระนี้
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ไม่มีปัญหา ต้องยอมรับว่าที่ผมพูดเมื่อกี้การทาคาสั่งทาง
ปกครองเพื่อไปสู่เพิกถอนมติเลือกตั้งเป็นการทาคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่กระบวนการทาคาสั่งทางปกครองเป็น
กระบวนการที่ยังมิได้มีข้อโต้แย้ง มีมาตรการหรือมีเหตุหักล้างจึงต้องมีผลบังคับไปก่อน เราก็เลือกตั้งของเราตามปกติ
และเอาประธานกรรมการเลือกตั้งปีนี้ไปดาเนินการเลือกตั้งช่วงนี้คนที่หมดวาระก็รักษาการณ์ไปก่อน รักษาการได้
150 วัน เพราะการเลือกตั้งมีทั้งในส่วนที่สลับกัน 7-8 กับซ่อมเสริม ทาได้อยู่แล้ว ข้อบังคับเรามีอานาจทาได้นั่นคือ
ทางที่ 1 เพราะถ้าจะเอาผลการเลือกตั้งมาใช้ คาสั่งนายทะเบียนยังมีผลทางปกครองอยู่ เราต้องอุทธรณ์ให้เสร็จก่อน
นี่คือทางออก ส่วนการแก้ไขข้อบังคับเนื่องจากนายทะเบียนมีหนังสือบอกว่าการแก้ไขข้อบังคับห้ามมิให้เจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ส่งเสริมเข้ามาแนะนาการแก้ไขข้อบังคับฉบับที่นายทะเบียนเห็นชอบแล้ว เว้นแต่ว่าเกิดจากความคิดริเริ่ม
ของสหกรณ์หรือเกิดความความริเริ่มภายในชองเราเอง ผมอ่านรายงานเห็นมีการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องการเลือกตั้ง
อันนี้มีผลอยู่ เรากาลังโต้แย้งคาสั่งนายทะเบียนเพราะฉะนั้นปัญหาคือที่เสียเงินไป ใครต้องรับผิดชอบ ถ้าเจ้าหน้าที่
ออกคาสั่งโดยมิชอบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติไปได้ นี่คือทางออก ท่านจะถามอะไรผมอีกไหม คือ
กฎหมายต้องแก้ด้วยกฎหมาย
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ประธาน ไม่เป็นไร เชิญ อาจารย์ธีระพร
นายธีระพร วีระถาวร จากภาคสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วันนี้ ซึง่
ขอขอบคุณสมาชิกหลายท่านที่ให้ความรู้ที่ชัดเจนและจะมีบางส่วนที่ใกล้เคียงกับที่จะพูด สิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เคย
ทามาคือยกร่าง พรบ.จุฬาฯ ยกร่างข้อบังคับต่างๆ นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นคาสั่งทางการที่แปลกประหลาดมาก เพราะ
คาสั่งบอกว่าถ้าไม่มีปรากฏอยู่ใน 13 วงเล็บ แสดงว่าฝ่าฝืน ไม่มีที่ไหนเขาเขียนกันแบบนี้ เพราะเท่าที่ยกร่างข้อบังคับ
มา เรานึกไม่ได้ครบหมดเราต้องเขียนข้อสุดท้ายว่าสาหรับเรื่องอื่นๆ กรรมการมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาและคนที่ยกร่าง
พรบ.ของเราข้อบังคับนั้นข้อ 41 ค่อนข้างคิดอะไรรอบคอบมากเพราะเป็นข้อความที่ อาจารย์ปริญญา พูดมา ที่
ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยในเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์ทุกเรื่อง และมี (4) ให้ปรากฏว่ากรรมการ
ดาเนินการทาได้ และในข้อความใน 3 บรรทัด 4 บรรทัดแรกของข้อ 41 เขียนไว้อย่างชาญฉลาดบอกว่าพิจารณา
วินิจฉัยทุกเรื่องรวมทั้ง 13 วงเล็บนั้น ก็กรุณากลับไปอ่านดีๆ มิฉะนั้นท่านอาจจะถูก ถ้ามีใครไปฟ้องที่ศาลปกครอง
ท่านอาจจะมีสิทธิ์ที่ละเลยต่อหน้าที่และก้าวล่วงเข้าไปในกิจการภายในของคนอื่น ทางออกที่เสนอกันมาทางที่ 1 จะ
รับรองผลหยั่งเสียงก็คงแล้วแต่ที่ประชุมใหญ่ อีกส่วนที่ควรทาคือลองพิจารณาดีๆ เราจะบ้าจี้ยกร่างข้อบังคับทุกข้อที่
เขาบอกว่าไม่มีในวงเล็บหรือไม่ มันเป็นเรื่องไร้สาระที่ใครจะเขียนครอบคลุมได้หมด เพราะจากประสบการณ์นัก
กฎหมายก็บอกแล้วว่าถ้าเขียนแล้วไม่ครบก็เขียนไว้ว่าให้อ่านในข้อบังคับต่อไปหรือประกาศต่อไปหรือเป็นข้ออื่นๆ ผม
คิดว่าเท่าที่เราหยั่งเสียงกันมาคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทาด้วยความจริงใจ ไม่มีข่าวว่ามีการทุจริต อยู่ดีๆ ก็มีคาสั่งที่
แปลกๆ มา ก็ไม่เข้าใจว่าที่มานั่งเป็นสักขีพยานเป็นสิบๆ ปี ท่านจาไม่ได้เหรอว่าเราทาแบบนี้มานานแล้ว ก็หวังว่าควร
กลับไปคิดให้รอบคอบเพราะการอุทธรณ์ของเราก็ทาไปแล้ว เราจะเลือกตั้งใหม่อะไรเราก็ต้องคิดรอบคอบว่าผลการ
อุทธรณ์ก็ต้องออกมานะครับ ไม่อย่างนั้นผลการอุทธรณ์ออกมาเป็นบวกสาหรับคะแนนที่เราหยั่งเสียง มันจะมีการไป
ขึ้นศาลกันอีก ฝากทางเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมพยายามส่งเสริมให้เหมือนกับชื่อไม่อย่างนั้นท่านจะเป็นที่ถูกเพ่งเล็งว่า
ท่านกาลังทาผิดหน้าที่ ขอบคุณครับ
นายอุดม โชคศิริ เลขประจาตัวสมาชิก 384591 สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย ขอเรียน
ชี้แจง ในฐานะที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ เรียนชี้แจงว่าไม่ว่า อาจารย์ปริญญา อาจารย์ธีระพร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้
อภิปรายไปแล้ว สาเหตุคือวาระนี้การเลือกตั้งดาเนินการทาไมต้องมาพูดเรื่องนี้ สมาชิกจริงๆ ที่เลือกเข้าไปแล้วเขาไม่
รู้สาเหตุหรอก ผมมีส่วนได้เสีย ผมจะเรียนชี้แจงว่าต้นเหตุเป็นมาอย่างไร พอสรุปคราวๆ ว่าทาไมต้องโมฆะ จริงๆ
การประชุม 3 ฝ่ายในวันนั้น ผมนั่งด้วยและท่านอาจารย์ก็นั่งด้วย จริงๆ เขาไมได้ก้าวก่ายกิจการภายในของเรา เขา
เปิด แต่เมื่อตกลงกันแล้ว เมื่อตกลงกันไมได้เท่าที่ผมฟังกรมถึงจะเข้ามาและปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้ มีการถกเถียงกัน
พอสมควร แต่ต้นสายปลายเหตุผมมีส่วนได้เสียในวันหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา คะแนนผมแพ้ 1-2 คะแนน ผมมีสิทธิ์
ที่จะนับใหม่ ทาไมผมต้องมาขอทักท้วง ผมทาหนังสือไปแล้วแพ้ 2 คะแนน คุณสมบัติในการออกระเบียบมันแตกต่าง
กันสิ้นเชิง นี่อยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ในเมื่อมติที่ประชุมเลือกคุณเข้ามาเป็นประธานหยั่ง
เสียงเลือกตั้งแล้ว เหมือนดาบอาญาสิทธิ์ คุณต้องกล้าตัดสินใจไม่ว่าผู้นั้นจะเป็น รศ.ดร. หรือยาจกหรือผู้มีรายได้น้อย
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากัน 1 สิทธิ์ 1 เสียง ไม่มีอภิสิทธิ์ เพราะสหกรณ์อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องและควบคุมโดย
ระบบประชาธิปไตย เราต้องยอมรับเงื่อนไข ถ้าเราเลือกประธานหยั่งเสียงมาแล้วคุณควบคุมไม่ได้ เราจะเลือกคนดี
คนมีฝีมือความสามารถได้อย่างไร ประเด็นที่ติดใจคือสมาชิกปัจจุบันและอดีตก่อนไม่เคยให้ความสนใจเรื่องสหกรณ์
เท่าที่ควร คุณรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองไหมว่าใน 1 ปี คุณต้องเข้าประชุม เพราะคุณเป็นเจ้าของกิจการต้องมา
ตรวจสอบ ข้อ 2 ต้องหยั่งเสียงเลือกตั้งหาคนที่มีความสามารถ ซื่อสัตย์และโปร่งใส ใช้ธรรมาภิบาล อดีตก่อนคุณไม่
เคยมาทาเลยเพราะคุณไว้ใจ แต่ปัจจุบันนี้เมื่อเกิดความเสียหายคุณลองคิดดูว่าทาหน้าที่ตนเอง ณ ปัจจุบันที่ผ่านมา
หรือเปล่า ตรงนี้การหยั่งเสียงเลือกตั้ง น้องกิบ๊ เปิดให้ดูด้วยนะ
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ประธาน ผมว่าเราอย่าลงรายละเอียดเลย
นายอุดม โชคศิริ ไม่ใช่ สมาชิกไม่รู้หรอกต้นสายปลายเหตุเพราะอะไรประธาน ท่านต้อง
ฟัง เหมือน อาจารย์ปริญญาบอกมันต้องเป็นไปตามกฎหมาย แต่สาเหตุทาไมต้องมีการโมฆะ ทาไม สมาชิกไม่รู้หรอก
ว่าผมมีส่วนได้เสีย แต่การตัดสินใจจะเลือกหรือไม่เลือกแต่เราดูสาเหตุที่สมาชิกอยากรู้ว่ามันเป็นมาอย่างไร ที่ผ่านมา
มันไม่เคยเป็นแบบนี้ เราต้องการความถูกต้อง ฉะนั้นผมจะใช้สิทธิ์ของผมการเป็นสมาชิกผมเป็นผู้สมัครที่มีส่วนได้เสีย
ทาไมจะเปิดให้ดูไม่ได้ และจะให้ชี้แจงด้วย
ประธาน ฟังผมนิดหนึ่งก่อน ผมไม่ได้ตัดสิทธิ์ใครใดๆ ทั้งสิ้น ผมกาลังจะพูดว่าสิ่งที่คุณอุดม
กาลังจะนาเสนอมันเป็นเรื่องของกระบวนการ แต่ตอนนี้เรากาลังพูดถึงเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะคาสั่งมาแล้ว
ไม่อย่างนั้นจะยาวไปพูดใครถูกใครผิด ประธานหยั่งเสียงก็มาตอบโต้กันอีก
นายอุดม โชคศิริ ไม่ใช่ ประเด็นคือผมมีส่วนได้เสีย ถ้าอย่างไรอย่างที่ อาจารย์จรูญ พูดเรา
หาทางออก สมาชิกบอกทาไมมาเถียงกันเพราะอะไร ทาไมเป็นโมฆะ เขาไม่รู้หรอกว่าต้นสายปลายเหตุมาอย่างไร
ประธาน ก็อย่างนี้
นายอุดม โชคศิริ เขาดูข้อมูลเขาจะรู้เลยว่าสมาชิกต้องตัดสินใจอย่างไร ผมไม่ได้พาดพิง
อาจารย์ ขอโทษ เช่น อาจารย์ประณตก็ลงเป็นผู้สมัคร มีส่วนได้เสีย แต่ประเด็นที่ผมบอกถ้าประธานหยั่งเสียงไม่แข็ง
พอหรือทางานโดยไม่มชี อบธรรม เราจะได้คนดีมาไหม ผมถึงเปิดให้ดูว่าทาไม ต้องให้สมาชิกดูก่อนและตัดสินใจง่าย
เลย ในเมื่อการควบคุมภายในถ้าไม่ตัดสินใจแบบนี้ 10 ปี สหกรณ์จุฬาฯ ก็ไม่โต ชื่อเสียงเสียแบบนั้นจะคัดคนที่มี
ความสามารถมาบริหารสหกรณ์ได้อย่างไร
ประธาน จะใช้เวลาเท่าไร
นายอุดม โชคศิริ ผมใช้เวลา 5 นาที
ประธาน ok นะ ผมจับเวลา 5 นาทีเลยนะครับ
นายอุดม โชคศิริ ครับ ผมพูดเร็วกว่าท่าน ท่านช้า
ประธาน ไม่ต้องต่อว่าครับ ไม่มีสิทธิ์มาต่อว่า
นายอุดม โชคศิริ เพราะท่านพาดพิงผมก่อน
ประธาน เดี๋ยวจะไม่ให้พูดนะครับ จะพูดไหม 5 นาทีนี่
นายอุดม โชคศิริ ท่านอนุมัติไปแล้ว
ประธาน ก็พูดเลยไม่ต้องเยอะ เปิดให้เขาดู เขาอยากจะเปิด เปิดเลย
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นายอุดม โชคศิริ ต้นสายปลายเหตุเป็นมาท่านต้องให้ความจริงแก่สมาชิก ต้องโปร่งใส นี่ดู
นะครับมีการหยั่งเสียงที่ผ่านมา ทาไมคะแนนเป็นอย่างนี้ ข้อมูลเริ่มต้นจากตรงนี้ คณะกรรมการหยั่งเสียงทางานก็
ไม่ได้บอกว่าทางานไม่ดี ทาดี แต่มีข้อผิดพลาดไหม ท่านต้องตรวจสอบก่อนครั้งแรกวันนั้นอยู่ที่ศูนย์กีฬา วันที่ 8 เมื่อ
คะแนนออกมาเป็นผมแพ้ 2 คะแนน อุดม โชคศิริ แพ้ 2 คะแนน แต่ผมขอทักท้วงให้นับใหม่ พูดด้วยความจริง
ประธานบอกว่าอย่านับเลยเพราะน้องๆ มันเหนื่อย ผมบอกไม่เป็นไร ท่านก็บอกว่าไปทาบันทึกมาหรือเป็นลายลักษณ์
อักษร ผมก็ทาลายลักษณ์อักษรแล้ว นี่คือความถูกต้องต้นสายปลายเหตุจะได้รู้กันและพูดเรื่องกฎหมายทีหลัง เอาต้น
สายปลายเหตุก่อนว่าเป็นมาเพราะอะไร นี่คือเรื่องทักท้วงของผมที่ทาไป ปรากฏว่าคณะกรรมการหยั่งเสียงประชุม กัน
ผมรอผลแต่ผลประกาศออกมาขอโทษที่พาดพิง เขาบอกว่า อาจารย์ธีระพร เป็นคู่แข่ง ไม่ยอมนับ ถ้าไม่ยอมนับแสดง
ว่าประธานหยั่งเสียงที่เราเลือกมา ผมบอกเมื่อกี้แล้วว่าคุณมีอานาจ ผมไม่สนใจว่าคุณจะมี ศ ดร.หรืออะไรก็ตาม ผม
จะบอกอย่างหนึ่งบุคคลธรรมดาทุกคนเป็นสมาชิก 1 สิทธิ์ 1 เสียง พวกผมมาเคยสร้างความเสียหาย 3 พัน 4 พันล้าน
จากเป็นกรรมการเลือกขึ้นมาด้วยระบบประชามติควบคุม แต่คนที่สร้างความเสียหายมากที่สุด ณ วันนี้คือพวก ดร.
นี่คือเรื่องจริง 4,500 ล้าน นี่คือเรื่องทักท้วงที่ทาไป แต่ได้กลับมาว่าผมไม่ได้ฟัง อาจารย์ธีระพร ท่านบอกว่า
อาจารย์ธีระพร ไม่ให้นับ เป็นคู่แข่ง เป็นคู่ที่ต้องลงแข่งขันกัน และมีส่วนได้เสียด้วยกัน และมาประเด็นที่ 2 กลับไป
ใหม่ ข้อผิดพลาดแผ่นแรก ทาไมทักท้วงนับใหม่ มันมีข้อผิดพลาดจริงๆ ตัวเลขผิด ผมคานวณใน Excel เหมือนกัน ใน
ระบบเป็นนักวิเคราะห์เหมือนกัน ดูประเด็นแรก ตัวเลขบวกดูฐานที่ผมขีดไว้ นี่ในเขตหนึ่งดูจานวนบัตรมันต้องได้ 14
ใช่ไหมหรือช่องนี้ 120 แต่จานวนบัตรในเลือกตั้งฉบับนี้ 117 ช่อง เมื่อจานวนบัตรที่จะเลือกตั้งแต่เขตนี้ได้ 120 ดู
ตัวเลข 26 26 34 34 บวกแล้วได้ 120 แต่ช่องอื่นได้ 117 หมด แสดงว่าข้อมูลเกิน ตัวนี้เกินนี่คือข้อผิดพลาดตัวที่ 1
น้องกิบ๊ ดูประเด็นที่ 2 ข้อแรกถัดไป ในช่องเดียวกัน นี่คืออีกเหตุหนึ่งจานวนบัตรทั้งหมดมี 42 ใบ ผมนับออกมา
อย่างไร 20+19+13 มันก็เป็น 52 มันไม่ใช่ 42 แต่จานวนบัตรจริงๆ 42 ทาไมตัวเลขมันเกินมาอีก นี่คือข้อผิดพลาด
พอ Excel รวมมาหมดแล้วต้องออกไปซ้ายขวาคานวณผิด นี่คือข้อผิดพลาดที่ผมขอทักท้วงใหม่ แต่ไม่ให้ยอมให้นับ นี่
คือต้นฉบับ ดูสิครับต้นฉบับตัวเลขมันขับเคลื่อนไป 10 52 กับ 42 10 ใบแล้ว ผมก็มีส่วนได้เสียเขาคิดแล้ว ผมแพ้ 1-2
คะแนน ผู้มีส่วนได้เสีย 20 19 13 ท่านลองบวกดูเป็นเท่าไร 52 ไหม แต่บัตรเลือกตั้งทั้งหมดมี 42 ใบ บวกช่องไหนๆ
ช่องอื่นในเขตอื่นก็ได้ 42 นี่คือข้อผิดพลาด 3 จุดที่ผมบอกและมากรณี อาจารย์ประณต ที่มีผู้ร้องเรียนไปแล้ว นี่คือ
สาเหตุจริงๆ ทาไมต้องโมฆะ กรมบอกแล้วว่าให้ตัดสินใจคุยกันเองภายใน แต่ผิดพลาดอะไรเปิดดูบันทึกที่คุณศิริศักดิ์
ศรีคาภา ทาเรื่องเข้าไป ผมพูดแค่สาเหตุนะ แต่เรื่องกฎหมายไปคุยกับ อาจารย์ปริญญา เพราะผมไม่เก่งเท่าท่าน
รองประธาน คุณอุดม ขณะนี้เวลา 5 นาทีแล้ว
นายอุดม โชคศิริ ดูอีกฉบับหนึ่ง คุณศิริศักดิ์ ร้องเรียนไปว่าผู้แข่งขันเพราะลงชื่อเป็นของ
อาจารย์ประณต ขอโทษที่พาดพิง ผมบอกเลยว่าหัวกระดาษหยั่งเสียงเปิดให้ดูด้วย คุณสมมติได้ในการหาเสียง สมมติ
นาย ก. นาย ข. แต่ไม่สามารถเอาชื่อของคนในกลุ่มที่มีส่วนได้เสียลงไปในนั้น นี่คือข้อผิดพลาด น้องกิบ๊ เปิดตรงนี้ด้วย
จะได้รู้สาเหตุ
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เลขานุการ เราต้องรักษากติกา เวลามันเลยมาประมาณเกือบ 1 นาที แล้วครับ ผมเชื่อว่า
สมาชิกคงเห็นว่ามีข้อผิดพลาดในบางประการหรือในบางประเด็น จะให้ อาจารย์ประณต พูดก่อนไหมหรือคุณจะพูด
ก่อน เชิญครับ
นายธารงค์ มะลิอ่อง ผมก่อนดีกว่า ผมชัดเจนกว่า เพราะที่เขียนผิด ผมผิดเองผมยอมรับ
ผิดอยู่แล้ว เดี๋ยวค่อยคุยกัน รายละเอียดมีอยู่นะ ผมนายธารงค์ มะลิอ่อง เลขประจาตัวสมาชิก 331866 ในฐานะ
สมาชิกด้วยและฐานะเป็น กกต.ด้วย คือเราต้องมาพูดข้อเท็จจริงและก่อนจะถึงกระบวนการนี้ มันมีเหตุและผลมันถึง
ได้มาถึงคาสั่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผมขอเริ่มต้นก่อนเพราะจากที่ประชุมใหญ่เสนอคุณศุพัชรณันท์เป็นประธาน
กกต. คือการผ่านจากที่ประชุมใหญ่ จากนั้นผมขอเรียกพี่นันท์แล้วกัน พี่นันท์ตั้งกรรมการ กกต.ขึ้นมาอีก 6 ท่าน
โดยเป็นตัวแทนจากกลุ่มอาจารย์เกษียณจากพนักงานจากหลายส่วนคือ 6 ท่าน จะต้องดาเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมายคือสมาชิกคือเจ้าของสหกรณ์เลือกเราเข้าไปเป็น กกต. มาถึงเรื่องที่มีข้อขัดข้อง การที่เราเข้าไปเป็น กกต.
เราทราบอยู่แล้ว ผมทราบแล้วว่าเราไม่มีระเบียบการเลือกตั้งแต่ต้น เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าเล่ามาหลายครั้ง
เราไม่มีระเบียบเลือกตั้ง การที่เราเข้าไปเป็น กกต. พี่นันท์ก็อยากจะทาให้ถูกต้องก็อยากร่างระเบียบการเลือกตั้ง
ขึ้นมา ก่อนจะถึงกระบวนการนี้มีผู้ร้องว่า กกต.ไม่สามารถทางานได้ อันนี้เป็นจุดหักเหขั้นต้นเพราะมีการร้องไปที่กรม
ว่า กกต.ชุดนี้ไม่สามารถดาเนินการได้ขอให้ชะลอการเลือกตั้งออกไป จึงเป็นที่มาของการเรียกประชุม 3 ฝ่าย เข้าไป
จริงๆ 4 ฝ่าย ฝ่ายแรกคือกรมส่งเสริมโดยท่านณรงค์พล ท่าน ผอ. เป็นประธานนั่นคือส่วนของกรม 2.ส่วนกรรมการ
ดาเนินการคือกรรมการชุดนี้ 3.คือผู้ร้อง ผมเข้าประชุมครั้งแรกถึงได้เห็นเอกสารชุดนี้ว่ามีการร้องเรียนเรื่องต่างๆ
ของสหกรณ์ 37 เรื่อง วันที่ผมเข้าประชุมวันแรก มีเรื่องร้องเรียน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการร้องเรียนเรื่อง กกต.ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ส่วนที่ 4 ที่เข้าไปประชุมคือคณะกรรมการ กกต. แจ้งไปเข้าร่วมประชุมด้วย จึงได้มีการถกเถียงกันเรื่อง
เราจะทาอย่างไรกับเรื่องนี้ มีการพูดคุยตกลงและให้ข้อมูลกัน ก็มีการแนะนาให้เราไปทาร่างระเบียบโดยให้คุณนันท์
ไปร่างระเบียบเพื่อนาเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป เราดาเนินการแต่ครั้งต่อมาเราไม่สามารถดาเนินการได้เพราะ
คณะกรรมการเห็นว่าระเบียบที่ร่างมายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 100% ไม่สามารถรับได้ เราจึงทาเรื่องถึงกรมเพื่อให้เปิด
วิสามัญเพือ่ ให้ระเบียบตัวนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับให้เราถูกต้องตามระเบียบ ก็ไม่สามารถดาเนินการได้ จนหลังสุดอันนี้
เป็นจุดที่อยากจะบอกให้เข้าใจ ครั้งสุดท้ายที่มีการประชุมกันผมได้ถาม ผอ.ว่า กกต.ชุดนี้สามารถดาเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้งได้ไหม ท่านตอบชัดเจนในที่ประชุมนี่คือคาตอบของท่านว่าท่านไม่ได้ขัดข้องในเรื่องการเลือกตั้งเพราะเป็น
ประเพณีปฏิบัติของจุฬาฯ ที่ดาเนินการมาเป็นเวลาช้านาน 20-30 ปี เราก็ใช้วิธีนี้ ใช้วธิ ีการหยั่งเสียงโดยผ่านที่
ประชุมใหญ่เลือกประธานและทาเป็นประกาศเลือกตั้ง ท่านตอบชัดเจนวันนั้นว่าท่านไม่ได้ขัดข้อง ท่านไม่ได้สั่งห้าม
ไม่ให้มีการเลือกตั้ง จึงมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น นี่คือเป็นที่มาว่าเรามีการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ดาเนินการตามขั้นตอน
แต่ ณ ขณะนั้นเราก็มีการพูดกันในที่ประชุมว่าครั้งต่อไปในปีถัดไปเราควรจะต้องทาระเบียบให้ถูกต้องแต่ปีนี้มันไม่
สามารถจะดาเนินการทันแล้วเพราะเวลาในการดาเนินการเลือกตั้งเหลือเวลาอีก 3 เดือน เราจึงได้ดาเนินการเลือกตั้ง
โดยได้รับจากที่ประชุมแล้ว
เลขานุการ นิดหนึ่งขณะนี้เวลาผ่านไปนานแล้วครับ คือผลสุดท้ายมีคาสั่งกรมออกมาแล้ว
แต่รายละเอียดที่คุณได้เรียนให้สมาชิกทราบผมเชื่อว่าสมาชิกก็พอทราบในรายละเอียดต่างๆ เข้าประเด็นตรงนี้ว่าใน
สิ่งที่เมื่อกี้ในฐานะเป็น กกต. ด้วย การผิดพลาดจะตอบตรงประเด็นหรือเปล่าว่ามันเกิดจากอะไร อย่างไร หรือ
คณะกรรมการ กกต.มีหลักฐานชัดเจนว่าตรงนั้นตัวเลขคลาดเคลื่อนจริงแต่ของจริงมันมีอยู่
59

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 3

44

นายธารงค์ มะลิอ่อง มันยังไม่ถึงกระบวนการนั้น เราต้องพูดถึงกระบวนการเมื่อมีคาสั่งให้
ยกเลิกประธาน กกต. เราได้ดาเนินการต่อไม่ได้ ในรายละเอียดเรื่องการเลือกตั้งเราต้องมีการชี้แจงอยู่แล้วว่าการ
ดาเนินการเป็นอย่างไร มาอย่างไร ข้อผิดถูกเป็นอย่างไร เราไม่ได้ปัดความรับผิดชอบในเรื่องผิดถูก แต่ในเมื่อคาสั่งนี้
ออกมา คือเพิกถอนประธาน กกต. ก็มีการดาเนินการอุทธรณ์ตามบันทึกนี้ โดยกรรมการดาเนินการก็อุทธรณ์ ท่าน
ประธาน กกต.ก็อุทธรณ์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียก็อุทธรณ์ มันยังไม่มีผลเรื่องการอุทธรณ์ออกมา มันไม่สามารถเลือกตั้งใหม่
ได้ มันจึงมาถึงที่มาที่ว่าเมื่อกี้มีข้อมูลท่านประธานได้เสนอแนะว่าเราจะดาเนินการต่อไปอย่างไร อันนี้ค่อยพูดใน
รายละเอียด แต่ที่อยากจะบอกก่อนว่าเราได้ผ่านการตรงนี้มาแล้ว และเมื่อมีผู้ร้องกรมถึงได้ตอบมาว่าให้ยกเลิก
ประธาน กกต. ซึง่ มันไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเลือกตั้งยังดาเนินการต่อไป ผลการเลือกตั้งก็มาจากสมาชิกซึ่งเป็น
เสียงของสมาชิกทั้งหลาย ซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์อยู่แล้ว เราควรจะเอาคะแนนตรงนั้นมาดาเนินการต่อหรือไม่เป็น
ข้อเสนอแนะเพื่อจะได้ดาเนินการต่อไป ขอบคุณครับ
นายประณต นันทิยะกุล เลขประจาตัวสมาชิก 080808 เป็นสมาชิกเมื่อปี 2508 ผมต้อง
ขอบคุณกรรมการและได้รับการพาดพิงนิดหนึ่งในเรื่องการเลือกตั้ง เหมือนธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมืองไทย คนแพ้
แพ้ไม่เป็น ถ้าแพ้ก็ต้องฟ้องเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างนี้มาเสมอ ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรมทางการเมือง ไม่มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการเลือกตั้ง ที่เสนออะไรไปเป็นการชี้แจง กกต.เขาออกระเบียบมาว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้
ต้องออกเสียง 7 เสียงให้ครบ ทีมจามจุรีสมัครเพียง 5 ถ้าคนเลือกทีมจามจุรี 5 เสียง บัตรนั้นจะเป็นโมฆะทันที ซึ่งก็
เป็นการเลือกตั้งที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกเหมือนกัน ผมก็ไปชี้แจงสมมติว่าถ้าเลือกทีมจามจุรี เลือก 5 เสียง เป็น
โมฆะ ต้องเลือกให้ครบ 7 จึงจะเป็นบัตรดี เป็นการชี้แจงเท่านั้นเอง และ กกต.ก็บอกว่าผมไม่ผิด ระเบียบข้อบังคับก็
ไม่มีว่าที่ทาอย่างนี้เป็นการผิด และผมก็ไม่ได้ล้อเลียนหาว่าผมเป็นคล้ายๆ กกต.เสียเอง ไปขึ้นป้ายว่าการเลือกตั้ง
อย่างไรถึงจะถูกต้อง ผมไม่ได้ล้อเลียนกรรมการแต่เป็นการชี้แจงให้สมาชิกเผื่อหลายคนไม่เข้าใจ ผมขอเสียงมีคนหนึ่ง
ระดับชั้นผู้ใหญ่ อาจารย์ประณต ผมเลือกให้ท่านนะ ผมลงให้คนเดียวด้วย ผมก็คิดในใจลงแบบนี้เป็นการลงที่ไม่
ถูกต้องตามกฎกติกาของ กกต. ผมเพียงชี้แจงเท่านั้นแต่คู่แข่งกับผมแพ้ก็เลยฟ้องแก้เกี้ยว ผมขอชี้แจงไว้แค่นี้ ผมไม่ได้
มีเจตนากระทาผิด ผมมีเจตนา..ผมเรียนรัฐศาสตร์มา ได้รับคัดเลือกให้เป็นรัฐศาสตร์ดีเด่นของคณะรัฐศาสตร์ด้วย แค่
นี้ผมไม่ขี้โกงแน่นอน หาว่าผมเหมือนทุจริตการเลือกตั้ง ซึง่ ระเบียบที่ออกมาผมอ่านข้อบังคับแล้วไม่มีข้อบังคับข้อใดที่
บอกว่าการกระทาของผมเป็นความผิด แต่ผู้ร้องเรียนบอกว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรง ก็เลยขอชี้แจงว่าการร้องเรียนใน
ลักษณะเป็นอย่างนี้ถ้าจะพูดเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะกระทาเลย ผมก็เสียใจนะที่คนจุฬาฯ มีนิสัย
แบบนี้ ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรมในตัวเอง
ประธาน ok ครับ อย่างน้อยได้ชี้แจง จริงๆ ผมอยากได้ทางออกสาหรับเรื่องนี้ จะเสนอ
ทางออกอย่างหนึ่งอย่างใดและเราก็โหวตกันน่าจะรวดเร็วดี
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นายธีระพร วีระถาวร ท่านประธานครับขออนุญาตใช้สิทธิ์ถูกพาดพิงนิดหนึ่งสมาชิกจะได้
เข้าใจ ทางด้านประธาน กกต.ได้ติดต่อมา ผมบอกว่าใครจะร้องทักท้วงคะแนนอย่างไร มันก็ต้องตรงตามกติกาที่เขียน
เพราะกติกาเขียนไว้ชัดเจนว่าจะทักท้วงไม่ได้ถ้าคะแนนไม่เกิน 60 คะแนนหรือเกิน 60 คะแนน ผมจาข้อความตรงนี้
ไม่ได้แน่นอน 60 คะแนนถึงจะทักท้วงได้ ถ้าแพ้กันประมาณนี้คือ 60 คะแนน ผมบอกว่าต้องทาตามกติกาเพราะทาง
ทีมผมที่ลงมาเมื่อกติกาบอกให้กาทุกช่อง เราต้องยอมรับในส่วนนั้น มันถึงเกิดบัตรเสีย 600 ใบ เพราะเราต้องให้
เกียรติ กกต. เมื่อเขาออกกฎมาแล้วเรารับทราบแล้วแต่ทีหลังคิดว่าตรงนี้มีจุดอ่อนก็ต้องปรับปรุง ตรงนั้นแต่ละทีมก็
คือพยายามทาตามกติกาที่ กกต.ได้ยกร่างปีนี้ขึ้นมา มิได้มีเจตนาที่จะขัดอะไร เพราะถ้าทุกคนไม่ทาตามกติกาก็
วุ่นวายหมด ทางออกผมคิดว่าวันนี้คงมี 2-3 ทางที่เป็นไปได้ ถ้าที่ประชุมใหญ่เห็นด้วยว่าจะรับรองผลหยั่งเสียงก็ต้อง
ลงมติกัน ถ้าคิดว่าจะเลือกตั้งภายหลังก็ลงมติกัน ผมคิดว่าก็ยุติธรรมสาหรับคนที่มาประชุม แต่ถ้าจะมาเลือกตั้งในนี้ก็
อาจจะไม่เหมาะนักเพราะสมาชิกเรามีทั้งหมด 15,000 กว่าคน วันนี้เข้ามาก็ 100 กว่าคนแค่ 1% เท่านั้นเอง สิ่งที่เรา
จะทาให้การเลือกตั้งดีและได้ตัวแทนที่ดีเราต้องมีกระบวนการที่ดีและให้เวลาที่เหมาะสมเพื่อให้คนลงคะแนนได้ทราบ
ข้อเท็จจริง ไม่ใช่ผมไม่มีประสบการณ์ก็มีประสบการณ์ก็ลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาหลายสมัย แต่ไม่มีครั้งใดที่
ตื่นเต้นเท่ากรรมการสหกรณ์เพราะมีหลายรูปแบบมาก แต่ก็ขอบคุณเพื่อนๆ ช่วยกันเอาใจใส่และวันนี้ก็ได้เห็นความ
ตั้งใจจริงและความจริงใจของแต่ละคนที่เสนอทางแก้ไข ขอบคุณครับ
นายศิริศักดิ์ สีคาภา เลขประจาตัวสมาชิก 213655 เป็นลูกจ้างรับบาเหน็จรายเดือน เมื่อ
กี้มีผู้สมัครท่านหนึ่งพาดพิงว่าแพ้แล้วไม่มีจรรยาบรรณ ผมจะขอชี้แจงนิดหนึ่งกับ อาจารย์ประณต เพราะสมัยก่อน
อาจารย์ประณตก็เคยมาเป็นกรรมการ ผมเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตั้งแต่ปี 37 ติดต่อกัน 12 ปี กฎหมายใหม่
ปี 42 มีมาตรา 50 บัญญัติให้มีกรรมการไม่เกิน 15 คน ผมได้รับเลือกตั้งติดต่อกันมา มีสอบไม่ผ่าน 1 ครั้ง ปี 55-56
รองประธาน คือผมว่าให้เวลา 1 นาที เข้าประเด็นเลยดีกว่า ไม่อย่างนั้นจะเยิ่นเย้อไป
เรื่อยๆ ขอความร่วมมือ
นายศิริศักดิ์ สีคาภา อย่ามากาหนดเวลา 1 นาที ไม่ได้ครับ
รองประธาน โดยประมาณ
นายศิริศักดิ์ สีคาภา ทีคนอื่นพูดเยอะแยะอาจารย์ไม่พูดถึงล่ะ
รองประธาน ตอนนี้กาลังจะนับเวลาแล้ว
นายศิริศักดิ์ สีคาภา อย่ามากาหนดครับ สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน
รองประธาน ขอให้พูดเข้าประเด็นนิดหนึ่งนะ
นายศิริศักดิ์ สีคาภา นี่กระดาษหยั่งเสียงผู้สมัครมีสิทธิ์เอาไปหาเสียงไหม ผมถามนิดหนึ่ง
และแนะนาผมไม่ว่า เพราะอยู่ๆ มาประกาศใครไม่กาทุกช่องถือว่าเป็นบัตรเสีย และเอากระดาษหยั่งเสียงไปให้
คาแนะนาไปให้คนอื่นมาเลือกตั้งตัวเอง มันผิดไหมผมถามนิดหนึ่ง และผมก็ร้องเรียนไป สาเหตุที่กรมเพิกถอนผมก็มี
ส่วนที่ทาให้การเพิกถอนการเลือกตั้งวาระที่ 10 เพราะคู่แข่งผมทาผิดการเลือกตั้ง กกต.ก็ไปสอบและรับจริง นี่
หนังสืออยู่ที่ผม อาจารย์ประณต ยอมรับว่าทาจริง ใครอยากดูมาดูที่ผม อย่าไปจากัดสิทธิ์คนอื่น อย่าลิดรอนคนอื่น
คาว่าสหกรณ์ไม่มี ผศ.รศ.นะครับ นาย นี่คือความจริง
รองประธาน ผมว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันนะคุณศิริศักดิ์
นายศิริศักดิ์ สีคาภา ก็ใช่ไง ผมถึงบอก
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รองประธาน ไม่ต้องเอ่ยว่า ผศ.รศ.
นายศิริศักดิ์ สีคาภา อาจารย์อย่ามาบอกศิริศักดิ์นาทีหนึ่งไม่ใช่เรื่อง
รองประธาน ไม่ใช่ โดยประมาณ
เหรัญญิก ขออนุญาตของ อาจารย์ประณต ขึ้นจอให้เขาเห็น
นายศิริศักดิ์ สีคาภา ผมอยากให้สมาชิกได้รับรู้ ผมเป็นกรรมการรักษาชื่อเสียงสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ มา แทบทุกจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนไม่รู้จักคนชื่อศิริศักดิ์ นี่คือเรื่องจริงครับ ผมไปเซ็นสัญญาทานิติ
กรรม ทาธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ 77 จังหวัด ไม่มีจังหวัดไหนไม่ทาธุรกรรมกับเรา ผมถึงกล้าพูด
ครั้งนี้ จังหวัดสุดท้ายคือ จ.ตราด ที่ทาธุรกรรมกับเรา ผมจาได้ตอนเป็นกรรมการ
รองประธาน เข้าประเด็นเลย
นายศิริศักดิ์ สีคาภา นี่ไงครับ เรื่องเลือกตั้งวันนี้ไม่ว่ากรณีใดคนจานวนเท่านี้ ผมว่า
เลือกตั้งอะไรไม่ได้ทั้งนั้น เอาข้อที่ไปแก้ไขข้อบังคับให้เสร็จสิ้นให้ถูกต้องทุกอย่างและค่อยประกาศการเลือกตั้ง ผม
เสนอแนะอย่างนี้ ขอบคุณครับ
น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ เลขประจาตัวสมาชิก 214127 ขอชี้แจงในฐานะอดีต กกต.
จากการที่เรารู้ว่าเราไม่มีระเบียบเลือกตั้ง เรายอมรับว่าเราทาผิดพลาดหลายอย่างแต่สิ่งที่เราทานั้นเราได้ประกาศ
ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นการนับคะแนนใหม่หรือกติกาความผิด อย่างของ อาจารย์ประณต พยายามจะมีผู้ที่เป็นคู่แข่งชี้
ว่าดิฉันต้องปลดเขา ต้องปลดทั้งทีม ถามว่าอันนั้นคือใบเลือกตั้งมันเป็นใบหาเสียง มันเป็นความผิดที่เขาลอกเลียน
เอกสารกรรมการคือไปใช้หัวกระดาษว่าข่าวหยั่งเสียงเลือกตั้ง อันนี้มันเป็นความผิดอันหนึ่งที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน
ระเบียบ ดิฉันจึงไม่สามารถเอาผิดอาจารย์ได้ ซึ่งเขาก็หาว่าดิฉันเข้าข้างอาจารย์ แต่ในขณะที่ดิฉันเคยตัดสิทธิ์อีกทีม
หนึ่งเพราะคุณสมบัติไม่ครบ เขาไม่เคยพูดอะไรเลยสักคาว่าดีนะตัดสิทธิ์คู่แข่งผมออกไป อย่างนี้คือถ้าตัวเองได้
ประโยชน์เงียบ แต่พอเสียประโยชน์ปุ๊บร้อง การเลือกตั้งมันเป็นการยอมรับกติกาส่วนได้ส่วนเสียถูกไหม มันมีแพ้มี
ชนะ คุณอยากนับคะแนนใหม่ได้ ยินดีเสมอถ้าคู่แข่งของคุณยินยอมและเป็นไปตามกติกา ป้ายคะแนนที่บอกมาว่าผิด
ทันทีที่มีคนทักท้วงกรรมการทั้งชุดโทรเรียกกันมาและมากางและนับและเราก็มาพบว่ามีการเขียนผิดแต่เมื่อเราไป
ตรวจสอบในใบคะแนนคอมพิวเตอร์เป็นการคีย์คะแนนครั้งแรกจากใบคะแนนมาจากหน่วยเลือกตั้งถูกต้องทุก
ประการ ไม่ผิดนะคะ
ประธาน ขออนุญาตคุณนันท์รู้จักกันดี ไม่อย่างนั้นจะเป็นการโต้ตอบและอธิบายซึ่งกันและ
กัน ผมอยากกลับเข้าประเด็นว่าเราจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร จะแก้ข้อบังคับจะเลือกตั้งเสนอชื่อคนหรืออะไร
หาทางออกมา
น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ พอดี อาจารย์จรูญ จะมีข้อเสนอที่ดิฉันเห็นด้วยว่ามันวินวิน
ทั้งคู่
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นายอุดม โชคศิริ เลขประจาตัวสมาชิก 384591 ที่บอกว่าจะให้นับใหม่หรืออะไรก็ตามผม
บอกให้น้องฉายจอ สมาชิกจะได้เห็นว่าถูกต้อง ชี้นา อาจารย์ประณต ชี้นาหรือชี้แนะเป็นการชี้นาไหม ในเรื่องของ
ถ้าคุณสมมติฐานจะใช้หัวกระดาษหยั่งเสียง นาย ก. นาย ข. กาอย่างนี้ๆ นั่นคือการสมมติ แต่ถ้าคุณกาหนดว่าสมมติ
เลือกนายประณต เลือกนายนี้ในทีมของคนนั่นไม่เรียกว่าชี้แนะเขาเรียกชี้นา และผู้มีส่วนได้เสียเขาเสียหาย ตรงนี้ผม
จะเรียนถาม อาจารย์ประณต ว่า
ประธาน ไม่ถามละเดี๋ยวจะมาตอบอีกก็ยาวไป
นายอุดม โชคศิริ ผมเข้าใจก็พาดพิงท่านบอกว่าปกครองมา 30 ปี ท่านไม่รู้ระบบ
ประชาธิปไตยเหรอ ในข้อระเบียบ 12.2 ห้ามนาเอกสาร ห้ามชี้นา ท่านดูในเอกสารเล่มนี้ และเอกสาร 2 เล่มนี้ของ
อาจารย์ปริญญา เป็น กกต. 1 ปี ของศุพัชรณันท์อีกทีหนึ่ง ผมถามว่าผมแพ้ 2 คะแนน ผมทาเรื่องทักท้วงนับใหม่
ไม่ให้ผมนับ แต่คนแพ้ 60 คะแนนขึ้นไป 100 คะแนนขึ้นไปนับได้ มันถูกต้องไหม ความสงสัยแค่ 2 คะแนนหรือ
คะแนนเดียวนับไม่ได้ แต่คุณออกระเบียบ คุณจะบอกว่าทางานพลาดเพราะผมตกคาว่า ไม่ หรือ น้อย ก็บอกเขามา
ในระดับแบบนี้เขาไม่ควรจะตกแล้ว
ประธาน ok นะครับ ไม่อนุญาตให้พูดแบบนี้อีกแล้ว ไม่ว่าจะใครเพราะมันนอกวาระของ
เรา มันเชื่อมโยงแต่มันนอกไปแล้ว ตอนนี้เราอยากแก้ปัญหา เสนอทางออกและดูว่าทางออกที่ดีที่สุดกับสถานการณ์
ปัจจุบันมันคืออะไร หาทางช่วยกันตรงนี้ดีกว่า ส่วนจะฟ้องร้องกันต่อไปทีหลังเรื่องส่วนบุคคลเชิญตามสะดวก
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล ส่วนมากผมจะไม่ค่อยพูดหรอกเพราะประเด็นผมหนักก็คือว่าขอ
อนุญาตพูดถึงท่านที่เป็นนายทะเบียนที่พูดเมื่อสักครู่ ตามตัวบทกฎหมายขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพ
ณ สถานที่นี้เป็นผู้ที่รู้กฎหมายมากที่สุด ผมแค่มีนิดเดียว เป็นเด็กรามนิดหน่อยเท่านั้น ตีความหมายคาว่า โมฆะ
ก่อน หรือ โมฆียะ ก่อน มันคืออะไร คาว่า โมฆะ ที่นี่หมายถึงว่าถ้าท่านจะเอาตัวบทกฎหมายมาอ้างกันที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์เรา ผมก็อ้างกฎหมายได้ เอาแบบนั้นใช่ไหม คาว่า โมฆะ แปลว่า 1.ในสถานที่เลือกตั้งเหล่านั้นถูกขโมยหีบไป
2.น้าท่วมไม่สามารถนับคะแนนได้ 3.ไฟไหม้ ชัดเจนไหม นี่คือ โมฆะ แต่ถ้า โมฆียะ เหมือนท่านอุดมพูดเมื่อสักครู่
โมฆียะ เพราะมันไม่โปร่งใส มันไม่ชัดเจน เราบอกว่าใครก็ตามถ้ามีการเลือกตั้ง ท่านประธานขออนุญาตพูดสักนิด
หน่อย
ประธาน ขอโทษนะ ไม่ให้พูดแล้ว
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล ทาไมล่ะครับ พูดตัวบทกฎหมายทาไมไม่ให้พูด ไม่เข้าใจเลย
ประธาน เพราะมันจะกลับไปประเด็นกฎหมายอีกแล้ว
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล เสนอทางออกก็คืออย่างนี้ ส่วนจะเอา ไม่เอาเพราะอาจารย์เป็น
ผู้แทนพวกเราทั้งหมด ไว้ใจที่เป็นอาจารย์เป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมด ท่านชี้ขาดได้ก็คือว่าเมื่อสมาชิกเขต
นั้นไม่พอใจกันมันเป็นโมฆียะ ต้องมีการเลือกตั้งเฉพาะเขตนั้นเท่านั้น มันจบแล้ว นี่คือทางออก
ประธาน อันนี้เป็นทางออกนะครับ
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล ทาไมต้องยกเลิกทั้งหมดเสียงบประมาณเท่าไร นี่คือตัวจบง่ายๆ
ไม่ต้องพูดมาก ไม่ต้องอ้างมาตราหรอก เบื่อ ขอบคุณครับ
ประธาน ok ครับ
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นายโกศล สังขดิษฐ์ คณะจิตวิทยา ขอประทานโทษนะอาจารย์คือจริงๆ พูดกันไปพูด
กันมาก็ ผมจะเรียนท่านประธานว่ากรุณาควบคุมการประชุมให้กระชับขอโทษที่ผมแนะนา ขณะนี้ผมว่ามันเลยเถิดไป
เพราะเราไม่ได้อยู่ในรัฐสภาที่มีอาหารเลี้ยง ทานข้าวกัน กรณีอย่างนี้ ผมฝากว่าตอนนี้ผมเสนอว่าเอาเข้าเรื่องเลยว่า
เราจะเอาอันไหน 1,2,3 ผมมากราบเรียนแค่นี้ ขอบคุณครับ
ประธาน ผมก็พยายามดึงมาตรงนี้ เชิญ อาจารย์จรูญ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมเสนอทางออกอย่างนี้ เราต้องการผลและเราเห็นผลหลาย
อย่างแล้ว เรามีการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว 7 ตาแหน่ง ตาแหน่งที่มีปัญหาคือคุณอุดมกับใครต่างกัน 2 คะแนน ผมเจอโผล่
มาอีกรายไม่รู้มีปัญหาหรือเปล่า ไม่มีนะ มีตาแหน่งเดียว ฉะนั้น 6 ตาแหน่งที่ไม่มีปัญหาผมอยากให้ในห้องนี้เลือก
วันนี้ครับ อีกตาแหน่งนั้นคอย hold ไปก่อน ดูว่าสมาชิกในห้องนี้จะโหวตให้นับใหม่ไหมหรือจะรอจนกระทั่งนาย
ทะเบียนตอบอะไรมาให้เรียบร้อย ปล่อยคู่กรณีนั้นแต่ 6 ตาแหน่งนั้นเขาจะได้เข้ามาทางาน
ประธาน นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือก เชิญคุณบุญชอบ
นายบุญชอบ มีนาภา ผมค่อนข้างจะยึดตัวบทกฎหมายและข้อบังคับ ในเมื่อคาสั่ง
นายทะเบียนเพิกถอนหัว มันควรจะจบ ส่วนจะมีวิธีการอย่างไรเป็นเรื่องของที่ประชุมแห่งนี้ สิ่งที่สั่งมาต้องเพิกถอน
แน่นอนใช่ไหม นั่นคือคาสั่ง ต่อไปที่ประชุมนี้มีความเห็นอย่างไรก็นาไปปฏิบัติแต่ความเห็นผมคือคุณต้องแก้ข้อบังคับ
ข้อ 41 ให้มีอานาจตั้งกรรมการเสียก่อน
ประธาน มีวาระอยู่แล้ว
นายบุญชอบ มีนาภา ใช่ ถ้าไม่เลือกตั้งกรรมการก่อนคุณดาเนินการอย่างอื่นไม่ได้ ถึงแม้จะ
เป็นมติที่ประชุมใหญ่มันขัดข้อบังคับข้อ 41 อานาจที่ประชุมใหญ่ไม่ได้ให้ไว้ว่าจะให้มีการเลือกตั้งกรรมการประธาน
หยั่งเสียง
ประธาน ตอนนี้เรายังไม่พูดเรื่องประธานหยั่งเสียงนะ เพราะเรายอมรับคาสั่งไปเรียบร้อย
แล้ว ผมได้มา 1 ทางเลือกจาก อาจารย์จรูญ ใครมีทางเลือกอื่นอีกไหม
นายธารงค์ มะลิอ่อง เลขประจาตัวมาชิก 331860 ผมขอสนับสนุนท่านอาจารย์จรูญ
ผมเห็นด้วยกับข้อเสนอ อาจารย์จรูญ เพราะ 6 ตาแหน่งนั้นไม่มีปัญหาจะรวมไปถึงผู้ประสานงานด้วยเพราะผลการ
เลือกตั้งมาจากคะแนนของสมาชิกที่แสดงเจตจานงไปแล้ว และผ่านกระบวนการเลือกตั้ง คาสั่งนี้ไม่ได้บอกว่าการ
เลือกตั้งเป็นโมฆะอย่างที่ตีความเมื่อต้น ในจดหมายฉบับนี้ไมได้บอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่โมฆะที่มาของ
ประธาน กกต.ผมได้อธิบายแล้วว่ามีข้อขัดข้องอย่างไร สิ่งที่เกิดและ อาจารย์จรูญ เสนอผมเห็นว่าเป็นทางออก คนที่
ไม่มีปัญหาในข้อร้องเรียนเราก็ใช้วิธีเลือกตั้งในที่ประชุมนี้เพราะผลเลือกตั้งมีแล้ว ส่วนคุณอุดมมีปัญหาเรื่อง 2
คะแนน เราไม่ได้ปัดความรับผิดชอบ ผมยอมรับด้วยลูกผู้ชายว่าประกาศนั้นมันไม่สมบูรณ์ มันขัดข้อง มันตกหล่นใน
เรื่อง 2 คะแนน ผมยอมรับอยู่แล้ว ถ้าอยากมีการนับคะแนนใหม่ผมยืนยันในฐานะ กกต.ว่าบัตรทุกใบยังมีอยู่ บัตรดี
บัตรเสีย ที่กรรมการเคยดาเนินการไว้ไม่มีข้อขัดข้องใดๆ ถ้าจะมีการนับคะแนนใหม่แต่ขอให้เป็นมติที่ประชุมว่าเรา
ต้องการนับคะแนนใหม่
นายอุดม โชคศิริ ไม่ได้ ที่คุณพูดมันสายไปแล้ว เนื่องจากหีบบัตรรุ่น อาจารย์ปริญญา
หรือประธาน กกต. เขาไม่เคยเอาหีบบัตรเข้าห้องประธานหยั่งเสียง ทีแรกผมขอนับใหม่ไม่ยอมให้นับ ทักท้วงไปแล้ว
ในวันนั้นแต่ ณ ตอนนี้บัตรอยู่ที่ห้องประธานหยั่งเสียงและวันเสาร์ อาทิตย์ มันมีกล้องอยู่ ผมมีข้อมูลจะฉายตรงนี้ มัน
บ่งบอกถึงว่าผมไม่ได้บอกว่าไม่โปร่งใสนะ แต่ผมไม่ไว้ใจในเรื่องของหีบบัตร อาจารย์ปริญญา ตอนที่ท่านเป็นประธาน
หยั่งเสียงหีบบัตรวางตรงไหน วางไว้ข้างนอกใช่ไหม แต่ตอนนี้ท่านยอมรับไหมว่าหีบบัตรอยู่ที่ห้องประธาน ผมไม่ไว้ใจ
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นายธารงค์ มะลิอ่อง ผมจะอธิบายต่อ
ประธาน ผมไม่อนุญาตแล้ว พอแล้ว ผมเข้าใจประเด็นแล้ว
นายอุดม โชคศิริ จะดูกล้องไหมว่าท่านเข้าออกห้องของท่าน
ประธาน คุณอุดมก็หยุดได้แล้วนะครับ ไม่ให้พูดแล้ว ผมจับประเด็นได้แล้ว
น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ หยุดก่อน จะบอกว่าบัตรนั้นมีทะเบียนบัตรทุกใบ คุณกล่าวหา
ฉันมากแล้ว ต่อไปฉันจะฟ้องหมิ่นประมาท
นายอุดม โชคศิริ ผมไม่ได้กล่าวหา ผมมีหลักฐานว่าผมไม่ไว้ใจ
น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ ฉันถือกุญแจอยู่คนเดียว
นายอุดม โชคศิริ หีบบัตรตั้งอยู่ด้วยความเป็นกลาง อาจารย์ปริญญา อธิบายหน่อยครับ
น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ ฉันเป็นกลางเต็มที่แล้วนะ แต่พอเธอไม่ได้เข้ามาโวยอยู่นั่นล่ะ
นายอุดม โชคศิริ ไม่ได้ๆ
น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ พูดอย่างนี้นับใหม่ไหม
ประธาน ขออนุญาต ถ้าไม่ยุติผมจะเชิญออกนอกห้องทั้งคู่นะครับ ตกลงตอนนี้มีทางเลือก
ที่เสนอมาก็ชัดเจน อยากจะถามว่ามีทางเลือกอื่นอีกไหมจะได้เอามาแข่งขันกันถ้าไม่มีจะเอาทางเลือกนี้เสนอเลย และ
โหวตกันไปเลย อาจารย์ปริญญา มีประเด็นนี้ไหม
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ มีประเด็นนี้ครับ ผมต้องโยนเรื่องนี้ไปที่ผู้ออกคาสั่งได้ออกคาสั่ง
เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2560 เฉพาะระเบียบ
วาระที่ 10 เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการและเลือกตั้งผู้
ประสานงานประจาหน่วยปี 2561 เสียทั้งหมด ความหมายตรงนี้ผมต้องการให้ทางฝ่ายผู้แทนกรมส่งเสริมพื้นที่ 1
ตอบคาถามนี้ว่าความหมายหรือนัยยะทางกฎหมายของท่าน ผมเข้าใจความหมายทางกฎหมายถ้ายกเลิกคือเสมือนไม่
มี มันไม่ใช่โมฆะอะไรมันไม่มีแต่แรก หลักมีแค่นี้ คือหลักกฎหมายเราต้องเอาถูกต้อง หลักถูกใจเราไม่เอามาพูดนะ
ประเด็นนี้ผลถึงย่อมเนื่องมาแต่เหตุ การยกเลิกเพิกถอนมติที่ทาจนมาเป็นประเพณี ความเสียหายมิใช่ความเสียหายที่
เกิดขึ้นเฉพาะตัวทรัพย์ที่ได้ใช้ไป ความเสียหายของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตรงนั้นถ้ามีการรวมตัวกัน ความเสียหายก็
รวมไว้ ผู้ใดกระทาละเมิด ละเมิดหมายถึงจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาให้ผู้อื่นเสียหายซึ่งทรัพย์สิน มันก็ดาเนินการได้
เจ้าหน้าที่รัฐถ้ามีกฎหมายห้ามไปดาเนินการขัดต่อกฎหมาย เราก็สามารถดาเนินการได้คือให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
พิจารณา 2.ยื่นเรื่องให้ ปปช.เอาหลักกฎหมายไปเลย ว่ากรณีข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ ข้อกฎหมายเป็นอย่างนี้ ปปช.จะ
ตัดสินไว้อย่างไร เพราะมาตรา 157 มันไม่ใช่เรื่องการทุจริต ในมาตรา 157 เป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทา
ให้ผู้อื่นเสียหาย ปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การไม่ชอบด้วยกฎหมายหมายถึงกฎหมายเขียนไว้อย่างหนึ่งไปทาอีก
อย่างหนึ่งตรงนั้นไม่ใช่เรื่องทุจริต แต่บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นผมบอกว่าเราผู้ที่เสียหายควรรวมตัวกันและสารวจ
ความเสียหาย ประเด็นนี้อยากให้ทางผู้แทนตอบว่ามติที่เพิกถอนเสียทั้งหมดในวาระที่ 10 ความหมายคืออะไร
สาหรับผมมองว่าเสมือนไม่มีวาระนี้ การที่เราเอามาพูดมันจะทาให้เสียเวลาที่ประชุม ขอบคุณครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ อย่านอกเรื่องครับ
ประธาน อันนี้แล้วแต่ทางตัวแทนจะตอบก็ได้ ไม่ตอบก็ได้เพราะท่านไม่ใช่คนออกคาสั่ง
ถ้าไม่ตอบผมจะดาเนินการต่อ จะตอบไหม
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นายเรืองชัย โพนพุฒ ในฐานะที่ถามมาก็จะตอบว่าก็เห็นพ้องกับท่านอาจารย์ปริญญา คือ
มติที่ประชุมที่ฝ่าฝืนข้อบังคับคือนายทะเบียน รองนายทะเบียนใช้อานาจตามมาตรา 20 พรบ.สหกรณ์ 2542 เพิก
ถอนมตินั้นไปมตินั้นคือที่เขาเลือกตั้งประธานหยั่งเสียงและคณะกรรมการทั้งหมดมันก็ไม่มีก็หายไป คือเห็นพ้องกับ
อาจารย์ปริญญา แต่ในเรื่องการเลือกตั้งแนะนาอย่างนี้ การเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ คือมีบัญญัติในข้อบังคับ
อยู่แล้ว เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่มาจากสมาชิก ข้อบังคับข้อที่ 42 ระบุชัดเจน ตรงนี้อยู่ที่ท่านว่าจะใช้สิทธิ์ในการ
เลือกตั้งหรือไม่อย่างไร ขอบคุณครับ
ประธาน ok
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เริ่มดาเนินการเลยนะครับ ถ้าใครไม่เสนอวิธีอื่นท่านประธาน
ต้องชี้แล้วครับ
ประธาน ผมจะสรุปแล้ว ถ้าไม่มีเสนออย่างอื่นก็จะเอามติที่ อาจารย์จรูญ นาเสนอ
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ ท่านลืมไปแล้วว่าเอาเฉพาะคนที่ไม่มี คือถ้า
เลือกตั้งใหม่ 7 คนนะ ใช่ไหม ของเก่าเหลือ 8 ใช่ไหม 8+7 เป็น 15 มันมีกติกาชัดเจนว่าการประชุมครั้งแรกต้องครบ
15 คน เพราะฉะนั้นท่านจะเอาล็อคตรงนี้ ผมถึงบอกว่ากฎหมายสหกรณ์ super มหัศจรรย์ ไม่ต้องถอนใจหรอก
super miracle ครับ ปราชญ์สหกรณ์นะครับ เป็นกรรมาธิการนะครับ ผมถึงบอกว่า สนช. ตอนนี้จะแก้ปัญหาจะแก้
อะไร แก้ตามที่เสนอไม่ได้กินหรอกครับ คนละเรื่อง ผมพูดตรงๆ มันมีข้อบังคับชัดเจนแล้ว ท่านจะทาผิดข้อบังคับเอง
เหรอ ทาผิดข้อบังคับซ้าซากไม่ได้นะครับ
ประธาน ขอบคุณมากๆ
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ผมอยากให้สมาชิกเข้าใจว่าเราเป็นองค์กร ทางกฎหมายทาอะไร
ตามใจไม่ได้ต้องอยู่ในกรอบข้อบังคับ จะทาอะไรชุ่ยๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้นคนที่ทาจะมาอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์
ไม่ได้ ท่านจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่ท่านทา เพราะฉะนั้นใจเย็นๆ นะครับ สมาชิกทุกคนต้องเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน
ที่จะมาเป็นกรรมการ ไม่ใช่คิดว่าฉันเป็นกรรมการบริหารจะทาอะไรก็ได้ตามใจ มันไม่ใช่ เรามี 2 องค์กรใหญ่ที่เป็น
กรรมการบริหาร 15 คน องค์กรที่ประชุมใหญ่ใหญ่วันเดียว 365 วัน ใหญ่วันเดียว ประธานมีหน้าที่ดาเนินการประชุม
ไปตามวาระ ท่านเองยังเป็นคนกาหนดวาระแต่ไม่ใช่ซี้ซั้ว การกาหนดต้องชอบด้วยกฎหมายด้วย มีคาถามว่าท่านทา
แบบนี้ ผมถามว่า on what ground เหมือนที่ขึ้นตอนแรกห้ามถ่ายรูป ห้ามทาอะไร มติที่ประชุมเอาอานาจตรงไหน
มา ท่านละเมิดนะ ท่านก็ทาละเมิดนะรู้ไหม ผมถ่ายรูปไว้หมดแล้ว ท่านกระทาละเมิดนะ อาจารย์พอพันธ์ ถ่ายรูปให้
เห็นเลย ถ่ายรูปข้างประธานด้วย ห้ามถ่ายรูป ถามว่าเอากติกาที่ไหนมา ที่จริงควรถ่ายทอดสดด้วย ไม่ใช่ถ่ายทอด
เฉพาะบริเวณแค่นี้ การประชุมเป็นเรื่องเปิดเผย มัน educate ซึ่งกันและกัน อย่าลืมว่านี่คือสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
จุฬาฯ มีชื่อมหาวิทยาลัยพ่วงอยู่ มีอีกหลายเรื่องที่ท่านไม่นามาในที่นี้ที่เราต้องคุยกัน คุยกันเพื่อองค์กร และขอความ
กรุณาอย่าพูดว่าป่วนอีกแล้ว ไม่ได้ป่วนครับ ผมต้องการทาให้ถูกต้อง ผมเป็นมโนธรรมสานึกของพวกท่าน ผมเป็น
กระจกส่องให้ท่านรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร อะไรทาได้ ทาไม่ได้ และอย่าคิดว่าผมจะเป็นผู้บริหารสหกรณ์โดยไม่
ผ่านการเลือกตั้ง ถ้าผมเป็นผู้บริหารไม่เหลือหรอก ไม่มีอะไรเหลือเลย ความถูกต้องมาก่อน ความถูกใจไม่มี ผมไม่
สนใจความถูกใจครับ ผมไม่ได้อารมณ์เป็นตัวตั้ง ผมเอาความถูกต้องเป็นตัวตั้ง ทุกอย่างมีเหตุมีผลในตัวเอง
เพราะฉะนั้นตรรกะนี้ต้องเรียนรู้นะครับว่าทาได้หรือทาไม่ได้ เพราะฉะนั้นกาลังแก้กฎหมายอะไรไม่ดีได้เรียนรู้แล้ว ก็
เสนอทางแก้ ไม่ใช่แก้เพื่อประโยชน์แห่งตน องค์ประชุมท่านผู้มาลงประชุมทั้งหมดใช้สิทธิ์วันนี้ 412 คน วาระถัดไป
ท่านจะแก้ข้อบังคับท่านต้องใช้เสียงเท่าไร องค์ประชุมตอนนี้นับสิถึง 100 ไหม เมื่อกี้นับ 410 เมื่อกี้นับปรากฏว่า
112 แต่ตอนนี้ไม่รู้ครบ 100 หรือเปล่า ถ้าครบ 100 ไม่ครบ 100 ก็มีปัญหาอีก automatic อยู่แล้ว ขอบคุณครับ
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ประธาน ขอบคุณมาก ประเด็นนี้หนักแน่นนะครับ เจอปัญหานี้จะแก้อย่างไร
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมเสนอเลย คือเราไม่สามารถเลือกวันนี้ได้ ใช้วิธีที่ 2 เรียก
ประชุมวิสามัญและกาหนดชัดเจนเลยว่าเลือกกรรมการโดยที่มีชื่อเหมือนที่เขาสมัครชุดเก่า และขอความเป็น
สุภาพบุรุษ 6 ท่านแรกเราต้องยกให้เขา ที่เขาเคยชนะ เหลือสุดท้ายที่ไปตัดสินกันด้วยการเลือกตั้งวันนั้น เราจะได้วัน
นั้นครบ 7 ตาแหน่ง เพราะถ้าเลือกวันนี้เราก็ได้ 6 ทาอะไรไม่ได้
ประธาน ต้องเรียกประชุมด่วนอีก วิสามัญอีก 1 ครั้ง
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล มันต้องแหงอยู่แล้ว ท่านยังเหลืออีกหลายเรื่องนะ มันไม่ผ่านอยู่
แล้ว เชื่อผม
ประธาน ไม่เป็นไร ถ้าสมมติว่าทุกคนเห็นด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็เป็นไปตามนั้น
เราจะประชุมวาระอื่นต่อไปก่อนได้ เท่าที่จะเป็นไปได้
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ขอให้กฎหมายพูดนิดหนึ่ง เมื่อกี้ที่ผู้แทนจากกรมแนะนา
ข้อ 42 ผมดูแล้วมันเป็นเรื่องการได้มาซึ่งกรรมการ ไม่ใช่อานาจในการเลือกตั้ง เพราะข้อ 42 บอกว่าการเลือกตั้งและ
การดารงตาแหน่งให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการ 15 คน นี่มันพูดเรื่องการได้มา ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
อานาจหน้าที่ที่ประชุมใหญ่ในข้อ 41 พูดถึงเรื่องการเลือกตั้ง ในอานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมในฐานะเป็นผู้
regulator เป็นผู้กากับหน้าที่หลักคือสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกอบรมต่างๆ และกากับให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎหมายที่กากับไม่จาเป็นต้องเป็นกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นๆ ด้วย บอกไว้ชัดเจนในมาตรา 16 ข้อ 1 บอกไว้
ชัดเจนว่ากฎหมายอื่นๆ ด้วย เราใช้หลักอะไร หลักการตัวการตัวแทนคืออานาจที่ประชุมใหญ่เลือกใครคนใดคนหนึ่ง
มามอบหมายให้ไปทากิจเฉพาะ ท่านจดไปเลย ท่านลองดูว่าเราได้ใช้มาตรา 800 ที่ประชุมใหญ่มีอานาจมอบหมายให้
บุคคลไปทาการแทน การเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการนั้นเขาไปดาเนินการทาการแทนและนาผลมาเสนอ
ของมหิดลก็ใช้อย่างนี้ ฉะนั้นการที่ท่านบอกว่าเลือกตามข้อ 42 ผมดูแล้วมันเป็นเรื่ององค์ประกอบของการได้มาซึ่ง
กรรมการ เพราะขึ้นต้นก็บอกว่าให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการ 15 คน ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งนี่เป็นผลมาจาก
ข้อ 41 ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านเสนอผมมองว่าขัดกับหลักการ หลักการประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อ 2 ขัดว่า
สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยควบคุมด้วยมวลสมาชิกมีส่วนร่วมในการกาหนด 1 สิทธิ์ 1 เสียง เรามีสมาชิก
14,000 กว่าคน วันนี้เราเหลือสมาชิกเท่าไร กระบวนการของเรา เราทาโดยใช้หลักประมวลกฎหมายแพ่งในการ
มอบหมายอานาจตัวการตัวแทนไปดาเนินการมาแล้วนาผลมาให้ที่ประชุมใหญ่เลือก ถ้าเป็นสิ่งที่เราทากันมานับเป็น
สิบๆ ปี จนเป็นวัฒนธรรมแล้ว เป็นจารีตแล้ว ผมขอคัดค้านว่าที่ท่านเสนอว่าตามข้อบังคับ 42 ผมเห็นว่ายังไม่ชอบ
ด้วยข้อบังคับ ขอบคุณครับ
นายเรืองชัย โพนพุฒ ขออนุญาตนิดหนึ่ง ก็เคารพในสิ่งที่อาจารย์นาเสนอมา มองว่าที่มา
ของกรรมการท่านพูดถูกต้อง ก็เป็นอานาจที่ประชุมใหญ่ที่ต้องเลือกกรรมการ มันก็ผูกโยงกัน จริงๆ กรรมการก็คือถูก
เลือกมาโดยที่ประชุมใหญ่ แต่วิธีการที่เราจะทาคืออยู่ที่ข้อบังคับของสหกรณ์ วิธีการว่าเราจะเลือกตั้งอย่างไร อยู่ที่
ข้อบังคับของสหกรณ์ แต่อย่างไรคือการเลือกตั้งกรรมการต้องมาจากที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับของท่านและมาตรา
50 ตาม พรบ.สหกรณ์ การทางานก็คือการเป็นฝ่ายกากับคือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมก็ดี ต้องยึดในเรื่องของกฎหมาย
สหกรณ์คือเป็นกฎหมายเฉพาะต้องถือใช้และตัวข้อบังคับสหกรณ์ สหกรณ์เป็นนิติบุคคลตาม พรบ.สหกรณ์ สหกรณ์
ต้องกาหนดข้อบังคับขึ้นมาถือใช้เมื่อกาหนดข้อบังคับขึ้นมาแล้ว ท่านต้องเคารพในข้อบังคับของท่าน ต้องปฏิบัติตาม
แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
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นายธีระพร วีระถาวร ผมเสนออย่างนี้ เนื่องจากมีกระบวนการอุทธรณ์อยู่ ทางสหกรณ์
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่งไปแล้วผมคิดว่าน่าจะรอการพิจารณาผลการอุทธรณ์ เพราะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมได้
ข้อมูลชัดเจนว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อคิดเห็นอย่างไร เพราะจะไม่ได้พลาดในระยะยาว โดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้
แคร์หรอกว่าจะนับใหม่หรืออะไร แต่คนเราอยู่ในสังคมต้องมีกติกา ถ้ากติกาออกมาอย่างไร ถ้าเราไม่เคารพกติกาก็
วุ่นวายไปหมด ทางประธาน กกต. เขาแจ้งล่วงหน้าแล้วว่าต้องกา 7 ช่อง ใครกาพลาดคือบัตรเสีย มันต้องตกลงกัน
อย่างนี้ ไม่อย่างนั้นก็โต้แย้งไม่จบ การทักท้วงจะได้เมื่อไร เขาก็เขียนชัดเจน ผมคิดว่าจากเหตุผลต่างๆ จากที่ประชุมนี้
ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ขอทางตัวแทนนาไปเรียนผู้สั่งการกรุณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบโดยเฉพาะจารีต
ปฏิบัติของเรา ไม่อย่างนั้นจะมีผลกลับไปถ้าตัดสินใจพลาดหรือไม่ยอมแก้ไข เพราะถ้าเขาส่งขึ้นศาลปกครองผมว่าจะ
เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ผมคิดว่าเราใจเย็นๆ และให้ออกมาทีเดียวเสร็จ ความจริงทางบ้านก็ห่วงที่จะมาทาอันนี้ แต่
คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมก็ลงมาทาให้ ทุกครั้งที่ประชุมก็รู้สึกว่าทาไมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะ ก็หวัง
ว่าบรรยากาศอยากให้กลับมาเป็นแบบสมัยก่อน อย่าคิดถึงผลประโยชน์ใกล้ตัวมากไม่อย่างนั้นสหกรณ์จะอยู่ไม่ได้
เพราะเป็นที่รวมคนของหมู่มาก ผมขอฝากไว้เท่านั้น ขอบคุณ
ประธาน ขอบคุณมาก ประเด็นมันคือถ้าจานวนสมาชิกอยู่ครบเราจะมีมติในวาระนี้ว่าจะ
เอาอย่างไร ผลออกมาอย่างไรคงต้องเป็นไปตามนั้น ประเด็นที่ อาจารย์ธีระพร เสนอให้รอ จุดสาคัญคือเรา
กาหนดเวลาไม่ได้ว่าจะได้คาตอบเมื่อไร ประเด็นคือกรรมการส่วนที่เหลืออยู่ 7 คน ที่จะหมดวาระ เขารักษาการณ์ได้
ไม่เกิน 150 วัน มันจะเป็นประเด็นขึ้นมาอีก ซึ่งที่ผมคิดนั้น ผมพยายามหาทางออกที่มีความเป็นไปได้ไม่ผิดกฎหมาย
และเป็นประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์ เพื่อให้ดาเนินการไปได้ในระดับที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ที่สาคัญไม่ผิดกฎหมาย
เพราะถ้าผิดกฎหมายจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต ออกมาเป็นอย่างนี้ได้ไหม ผมฟังหลายคน ok สงสัยคงต้องมี
วิสามัญอีก 1 ครั้ง ถ้าครั้งนี้เรามีมติตาม อาจารย์จรูญ เสนอไว้ตอนต้นและมีประชุมวิสามัญอีกครั้งก็อีก 1 ตาแหน่งจะ
เอาท่าไหนก็ว่ากันไปเลย มันก็ใช้เวลาไม่นาน เลือกในที่ประชุมเลยก็ยังได้ถ้าอยากจะเลือก ระหว่าง 2 ท่านนี้ นี่ผม
เสนอเฉยๆ นะครับ อีกครั้งเดียวเราจะได้ส่วนนี้ จะได้ดูวาระอื่นๆ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมเห็นด้วย คือเราเลือกวันนี้เลย 6 ตาแหน่ง เพราะจะได้ไม่
สับสนวุ่นวาย อีกตาแหน่งหนึ่ง
ประธาน ก็ไปว่ากันวิสามัญครั้งหน้า
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เมื่อกี้ อาจารย์ธีระพร ก็พูดแล้วเราต้องการสร้างความสามัคคี มี
spirit การรออุทธรณ์ มันไม่ได้กับเรา ถ้าหากจะแสดง spirit จริงๆ เปิดฟรีเลยตาแหน่งนี้ให้สมาชิกที่อยู่ในเขต 2 คน
นั้น ใครจะสมัครก็สมัครมาใหม่ได้เลย เหมือนเลือกใหม่เลย เลือกในห้องและเปิดวิสามัญว่าเลือกอย่างนี้วันนั้น พอดี
จบ ก็จะได้ครบอย่าง อาจารย์ชูชาติ บอก เพราะประธานรีบๆ ด้วยครับ ผมมาเพื่อแก้ไขข้อบังคับไม่ได้มาเพื่อเลือกตั้ง
ประธาน ผมอยากแก้ไขข้อบังคับให้อย่างน้อยตั้งกรรมการได้จะได้ทางานต่อไปได้
นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา ดิฉันสงสัยนิดหนึ่งว่าด้วยความเคารพประธานและกรรมการ
กกต. ที่กรมสั่งมาคือขอให้การที่เราเลือกประธานและกรรมการ กกต.ชุดนี้เป็นโมฆะ ก็สงสัยว่าถ้าเรายืนยันจะเอาผล
การเลือกตั้งที่กรรมการชุดนี้ทาไว้ ดิฉันไม่ได้สงสัยเรื่องทุจริตอะไรเลย แต่ถ้าเราเอามาและกรมตอบว่ายืนยันคาสั่งเดิม
ว่าเป็นโมฆะ สิ่งที่ดาเนินการดิฉันไม่ทราบกฎหมายแต่สงสัยว่ามันเป็นโมฆะตามด้วยหรือเปล่า เราจะเอาผลการ
เลือกตั้งที่เขาดาเนินการมาได้ไหม ดิฉันสงสัยข้อนี้
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ประธาน ผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมได้คุยกับนักกฎหมายสหกรณ์เขาบอกว่ามันคนละ
ประเด็น การนาเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจะมาด้วยวิธีการใดก็ขึ้นกับที่ประชุมใหญ่จะนาเสนอ ยกตัวอย่าง
เช่น ถ้าที่ประชุมใหญ่บอกก็ไหนๆ เลือกมาแล้วก็เอาผลนั่นล่ะมาเสนอที่ประชุมและให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งก็เป็น
วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อ มันก็ทาได้ในความหมายนั้นเท่าที่คุยกับนักกฎหมาย เพียงแต่เสนอใหม่ในตอนนี้และให้ที่
ประชุมตัดสินก็จบเพราะเป็นแค่วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อแบบหนึ่งแบบใดก็แล้วแต่ขึ้นกับที่ประชุมใหญ่
นายโกศล สังขดิษฐ์ จากคณะจิตวิทยา ผมสนับสนุนแนวความคิดของ อาจารย์จรูญ
ผมขอให้ท่านประธานขอมติได้เลยครับ ขอบคุณครับ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ผมขอตอบคาถามสมาชิกที่ถาม กรณีที่นายทะเบียนเพิกถอน
มติที่ประชุมใหญ่เสียทั้งหมด ผมถามผู้แทนแล้วก็เสมือนไม่มี ในอานาจหน้าที่เขาต้องบอกสิทธิ์มา เขาบอกมาในวรรค
ท้าย หากผู้มีส่วนได้เสียประสงค์จะอุทธรณ์คาสั่งให้ยื่นต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติภายใน 30 วัน
ตรงนี้ผู้มีส่วนได้เสียก็ไปยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 30 วัน คณะกรรมการพิจารณาแล้วก็จะบอกสิทธิและ
หน้าที่ ถ้าสมมติว่าสิ่งที่คณะกรรมการเห็นชอบกับนายทะเบียนเขาจะบอกว่ายกคาร้องทั้งนี้ให้สิทธิ์เราไปฟ้องศาล
ปกครอง นี่คือขั้นตอนทางกฎหมายที่ถูกต้อง เวลานี้นายทะเบียนสั่งเสร็จหมดหน้าที่แล้ว ผลของคาสั่งยังมีเรา
จาเป็นต้องปฏิบัติไปตามคาสั่งจนกว่าจะมีอานาจใดก็ตามที่เปลี่ยนแปลงคาสั่ง ตอนนี้มันอยู่มันขั้นตอนของการ
อุทธรณ์ ถ้าเขายกอุทธรณ์เราเขาต้องแจ้งสิทธิ์เราให้ไปดาเนินการทางศาลปกครอง เรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าจบที่
ศาลปกครอง ขอบคุณครับ
ประธาน ผมถามอาจารย์ในฐานะนักกฎหมาย ถ้าทาอย่าง อาจารย์จรูญ เสนอ ทาได้ไหม
เป็นอานาจหน้าที่ที่ประชุมใหญ่ ในมาตรา 41
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ผมพูดในข้อกฎหมาย ไม่เอาถูกใจ ผมเอาถูกต้องนะ ถามผู้แทน
แล้วว่าการเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ในวาระที่ 10 ทั้งหมดหมายถึงอะไร คือเสมือนไม่มีวาระนี้ ไม่มี ว่างเปล่า ผลที่
เกิดจากความว่างเปล่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าคืออะไร แค่นั้นครับ ขอบคุณครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมขอนุญาตครับ ถ้าจะทาตามที่ท่านอาจารย์เสนอ ผมคิดว่าใน
ห้องนี้มีสมาชิกน้อยเกินไป เราได้มาจากเสียงจานวนเป็นหมื่นหกพันคน และเราจะเลือกกันตรงนี้เองเหรอ ผมคิดว่า
คนที่เสียประโยชน์ เราตัดสินใจไปอย่างไรต้องมีฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ ตรงนี้ตัดสินใจแบบด่วนๆ ผมว่าไม่ยุติธรรม
และไม่ยุติธรรมต่อสมาชิก ไม่ให้เขามีสิทธิ์ออกเสียงด้วยที่จะยืนยันหรือเลือกคนใหม่ก็แล้วแต่ ผมอาจจะมองแตกต่าง
จากบางท่านคือผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหา 2 ประเด็น ประเด็นหนึ่งคือละเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบของ
กรม เราต้องดาเนินการ ทาไมตีความกฎหมายเกินอานาจอย่างนี้ข้อ 1 เราต้องกล้าลุกขึ้นมาบอกว่าท่านทาเกินไปแล้ว
อย่างที่สมาชิกบางท่านเสนอมา ผู้ชานาญทางกฎหมายของเราก็พูดขึ้นมา เราตีความตรงนี้ให้เรียบร้อย แต่เราจะไม่
ชนก็ได้ เรารีบแก้กฎหมายขอให้ที่ประชุมใหญ่สามารถมีมติตั้งกรรมการอะไรก็แล้วแต่ที่ทาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สหกรณ์แค่นั้นจบเลย ไม่ต้องแก้อานาจหน้าที่ของกรรมการดาเนินการอะไรเลย แค่ข้อนี้ข้อเดียวมันจบ เพราะเราทา
อย่างนี้มาตลอด อันที่ 2 การก้าวก่ายการทางานภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ทาไมผมว่าก้าวก่ายการ
ดาเนินการภายใน เราทาการเลือกตั้งวิธีนี้เรามีการหยั่งเสียง เราจ้างบริษัทไหนมาหยั่งเสียงหาคนมาให้เราเลือกในที่
ประชุมใหญ่ก็ได้ เราจะเรียกกรรมการหรือบริษัทอะไรก็เรื่องของเรา ทาไมจะมาห้ามเรา เป็นวิธีการภายในของเราแต่
การเลือกตั้งยังมีอยู่ เพราะเอาชื่อเข้ามาเสนอแล้วเพราะเราเป็นองค์กรใหญ่ เราต้องมีขั้นแรกคือช่วยหาชื่อที่เหมาะสม
มาให้เราและเราจะโหวดในที่นี้ เป็นการเลือกตั้ง
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ประธาน ok ครับ ผมว่าชัดเจนแล้ว เราไม่ต้องไปต่อว่าเขา
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมขออธิบายต่อ จริงๆ คาสั่งที่ออกมาเป็นคาสั่งให้โมฆะของ
ประธานและกรรมการตัวแทนเขต ผมว่าไม่ได้พูดถึงผลการหยั่งเสียงเลย ไม่เกี่ยวกันเลย ผลการหยั่งเสียงเราทา
อย่างไรก็ได้ พอได้ผลการหยั่งเสียงมาเสนอในที่ประชุม เพราะทุกคนรู้ดีว่าที่ผ่านมาเราต้องมีการหยั่งเสียงก่อนและ
เอามาเสนอในที่ประชุมและเราเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรายอมรับในการหยั่งเสียง เรื่องปัญหาอีกอันคือเราจะ
รับผลการหยั่งเสียงก็มีประเด็นอีกว่า กกต.ทางานผิดพลาด ผมพูดตรงๆ ผมก็รายงานไปเหมือนกัน ผมเตือนท่าน 2
ครั้ง ท่านบอกว่าไม่สามารถก้าวก่ายได้ ถ้าเชื่อผมตั้งแต่แรกและปรึกษาขอให้ปรับปรุงแต่แรกมันจะไม่มีผลมาถึงวันนี้
2 ครั้งนะครับ ผมจาไม่ได้แต่นานแล้วก่อนจะลงคะแนนด้วยซ้าไป
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ เรากลับไปที่เดิมอีกแล้ว
ประธาน เข้าใจๆ สิ่งที่ท่านจะพูดเพียงแต่ตอนนี้
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ นี่คือสาเหตุของปัญหากรรมการดาเนินการไม่ได้ทาอะไร
ประธาน ผมสรุปอย่างนี้สิ่งที่ อาจารย์พอพันธ์ เสนอเมื่อสักครู่ก็น่าจะดาเนินการได้เหมือน
ที่ อาจารย์จรูญ ว่าไว้ เพราะมันเป็นกระบวนการได้มาซึ่งรายชื่อ การเอาผลมาไม่เสียหาย นี่คือกระบวนการได้มาซึ่ง
รายชื่อและสมาชิกทั้งหมดเป็นคนเลือกมาแล้ว
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ รายชื่อที่เลือกมาทั้งหมด 6,000 กว่าเสียง
ไม่ใช่แค่ 120 ตรงนี้ วันนี้เราทาหน้าที่เพื่อให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นเรียกใหม่อีก 6,000 กว่า สหกรณ์เจ๊ง ทาอย่างนี้ไม่
รักสหกรณ์ ฉะนั้น 6 ท่านนั้นเลือกไปเถอะในห้องนี้
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมคิดว่าเราไม่ใช่ตัวแทนของมวลสมาชิกทั้งหมดในที่นี้
น้อยเกินไปครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ อาจารย์พอพันธ์ครับ สมัยเก่าสมัย อาจารย์
สวัสดิ์ เขามาเลือกตั้งตาแหน่งนี้มารับรองให้ท้ายไม่ถึง 100 เลย 110 เหมือนกัน
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ เพราะนั่นหยั่งเสียงมาจากสมาชิกจานวนมากแล้ว
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล แล้ว 6 คนนี้ไม่ได้หยั่งเสียงจาก 6,000 เหรอ 6 ตาแหน่งนี้ก็
หยั่งเสียงมาจากจานวนมากนะครับ เอา 6 คน ไมได้เอา 7 เพราะคนที่ 7 มีปัญหา เราต้องยอมรับเขาสิ ทาไมต้องรอล่ะ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ทาไมต้องมีปัญหาบางคน
นายจรูญ วัชจิตพันธ์ ก็คนเดียวไง ก็ hold ไปสิ ไม่รอกฎหมายครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ เขาจะยอมกันไหม
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมว่าไม่ไหวนะครับ เพราะทั้งหมดเรารอไปทาไม และเมื่อไรจะเสร็จ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมคิดว่าถ้าเราทาไปมันอาจจะเจอเรื่องที่ อาจารย์ปริญญา
บอกว่าเสียทั้งปวง ก็เสียไปหมด ผมคิดว่าถ้าเรานั่งคิดดีๆ และทาอย่างไร แก้ข้อบังคับนิดหน่อย ยอมเสียเงินอีกนิด
หน่อย ก็คือทาอย่างเร็วที่สุดผมว่ายังมีเวลา 3 เดือน นี่ยังมีเวลา
ประธาน เอาอย่างนี้ นักกฎหมายก็เยอะ คุยกับทางกรมก็บอกว่าใช้วิธีนี้ได้ไหม รู้กันตรงนี้
คือสมาชิกก็เสนอชื่อ 6 ท่าน เสนอชื่อมาใหม่และมีมติเลือกตั้ง 6 คนนั้นในห้องนี้ ก็จบเลย
นายธีระพล เมฆอธิคม ไม่ได้ครับ
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ประธาน ต้อง 7 เลยหรอ ทางกรมบอกต้อง 7 คน เสนอเลย ทีละคนๆ เสนอไปเลย ไม่ได้
เอาผลมาแต่ยืมมาและเสนอชื่อ
นายธีระพล เมฆอธิคม ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต ผมขอเสนอความเห็นแบบนี้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพราะเรามีการบริหารผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่ผิดพลาดหรือกรรมการที่ผิดพลาดก็แล้วแต่
เมื่อเกิดความผิดพลาดค่าใช้จ่ายก็ต้องยอมเกิด ประเด็นคือความถูกต้อง จากที่นายทะเบียนได้ตอบมาแล้วอันนี้เป็น
การยกเลิกแปลว่าวอยซ์ แปลว่ามันไม่มีแต่แรก สัญญานี้ไม่เกิด มตินี้ไม่มี ฉะนั้นพูดถึงอันนี้ไม่ได้อีกต่อไป เวลาคดีมี
ปัญหาเขาจะล้างหมดเลยนี่ประเด็นที่ 1 ผมเศร้าใจว่าวันนี้มาฟังมีปัญหาเยอะมากกับการเลือกตั้ง ผมผิดหวังมากว่า
การเลือกตั้งมีปัญหากันเยอะ ทาไมจุฬาฯ เป็นอย่างนี้เยอะแยะ วิธีการสรรหาเลือกตั้งประธานหยั่งเสียงก็เคยมีมาแล้ว
ทาไมปีนี้ถึงวุ่นวายมาก มันมีเรื่องอะไรเข้ามาเยอะ เดี๋ยวนี้สมาชิกมากขึ้น ผลประโยชน์มากขึ้น ความรับผิดชอบมาก
ขึ้น คนเข้าใจมากขึ้น ฉะนั้นมันจึงมีปัญหาเกิดขึ้น ผมขอเสนอแบบนี้ว่าให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยที่กรรมการจะต้อง
จัดหาวิธีการร่างระเบียบ เอาคนนอกก็ได้ ใครที่เก่งๆ วิธีการกระบวนการในการเลือกตั้งที่เป็นแม่แบบ เป็นชาร์เตอร์
ให้เรียบร้อย ไม่ใช่ว่าชุดหนึ่งมาทาทีหนึ่ง อย่างนั้นไม่ถูกครับ อันนี้ผมคิดว่าน่าจะทาอย่างนี้ตกผลึกตั้งนานแล้ว ควรจะ
มีอย่างนี้สักทีหนึ่งไม่ต้องมีปัญหาอย่างนี้อีก ทามาหลายสิบปีแล้วทาไมยังมีปัญหา ผมเสนอว่าเพื่อให้เป็นการยุติธรรม
ต้องเลือกใหม่จากมวลสมาชิกทั้งหมด เริ่มใหม่เลยครับ และมีกฎเกณฑ์แน่นอน มีระเบียบประกาศล่วงหน้าชัดเจน
อย่าอ้าๆ อึ้งๆ ไม่ต้องทาครับ เขาจะได้มาช่วยกัน อันนี้เป็นทางออกที่ผมคิดว่าดีที่สุด ขอบคุณครับ
ประธาน มันต้องใช้เวลาเยอะนะเพราะต้องมาร่างข้อบังคับและระเบียบใหม่
นายธีระพล เมฆอธิคม อาจารย์อย่าอ้างตรงนั้นเพื่อความไม่ถูกต้องผมขอความกรุณา
อาจารย์อย่าคิดอย่างนั้น จาเป็นก็ต้องจาเป็น เสียเงินก็ต้องเสียเงินครับ ช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไร เพื่อความถูกต้อง
อาจารย์บอกว่ากลัวเรื่องอย่างอื่นมากกว่า กลัวว่าอาจารย์จะเสียอานาจ ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะมันจะมี
ผลกระทบถ้ามันช้าลงไป อาจารย์กลัวใช่ไหม
ประธาน ไม่ ผมจะลาออกอยู่แล้ว ไม่ต้องการอานาจหรอก ผมจะลาออกปีนี้ผมขอลาออก
มา 3-4 ครั้งแล้ว
นายธีระพล เมฆอธิคม ใช่ อาจารย์ลาออกคนเดียว ผมจะเรียนอย่างนี้ว่าไม่เป็นไรสหกรณ์
ต้องมีอยู่ จุฬาฯ ต้องอยู่ อาจารย์อย่าคิดเรื่องเวลาเกินไป เพื่อความถูกต้องและกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง ผมขอ
ความกรุณาเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไปว่าทาต้องถูกต้อง
ประธาน ผมเข้าใจประเด็นแล้วแต่มีปัญหาในการดาเนินการ ถ้าสมมติ 150 วันเรายังไม่ได้
ชุดใหม่เข้ามา มันจะเหลือกรรมการ 8 คน ขาดคนเดียวก็ประชุมไม่ได้แล้ว เพราะกึ่งหนึ่งคือ 8 จาก 15 ปัญหาตรงนี้ที่
เป็นปัญหาใหญ่ ผมว่าสรุปดีไหม
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ผมขอคายืนยันจากผู้แทนกรมว่านายทะเบียนจะไม่ยกเลิกมติ
ที่ประชุมใหญ่ที่กระทาตอนนี้ ยืนยันได้ไหมครับ ถ้านายทะเบียนยกเลิกวันนี้ก็ฟาวด์อีก ท่านนั่งตรงนี้ขอคายืนยันว่า
การกระทาครั้งนี้นายทะเบียนจะไม่มีการยกเลิกมติที่ประชุมใหญ่ ถือว่ามติที่ประชุมใหญ่ overrule นายทะเบียนได้
ผมขอคายืนยันว่านายทะเบียนจะไม่รื้อฟื้นตรงนี้และถือว่ามติที่ประชุมใหญ่ถูกต้อง
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นายเรืองชัย โพนพุฒ ตอบโดยหลักการอย่างนี้ คือในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการเหมือน
ที่เรียนไปว่า การเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งโดยสมาชิกจากที่ประชุมใหญ่ ท่านทาไหมแบบนี้ครับ ข้อบังคับท่านเขียน
ไว้ ถ้าท่านทาตามข้อบังคับไม่มีใครยกเลิกมติท่านได้หรอก ผมเรียนอีกจุดหนึ่งว่าจะมีบางท่านบอกว่านาผลจากการ
หยั่งเสียงมาเพื่อจะมาเลือกตั้งได้หรือไม่ ตรงนี้ก็สุ่มเสี่ยงเนื่องจากมันมีการถูกเพิกถอนไปแล้ว จะนาผลนั้นมาใช้ผมสุ่ม
เสี่ยงอันนี้ไม่รับประกันให้ แต่สิ่งที่จะบอกว่าคือแน่นอนที่สุดเมื่อท่านปฏิบัติตามข้อบังคับ วันนี้ถ้าองค์ประชุมใหญ่ครบ
ถ้าเป็นองค์ประชุมท่านเสนอเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 7 ท่าน และที่ประชุมมีการโหวตกันและมีการเลือกตั้งกัน อันนี้มัน
ก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นไปตามข้อบังคับไปตามกฎหมาย
ประธาน ok ไหม ถ้าทาตามนั้นก็เสนอชื่อ มาทีละชื่อ 7 ตาแหน่งที่ว่าง
นายเรืองชัย โพนพุฒ ขอนับองค์ประชุมก่อนดีกว่า ผมไม่มั่นใจในองค์ประชุม เท่าไร
ประธาน ขอนับองค์ประชุม เจ้าหน้าที่นับ
นายภัทรพณ ติดตารัมย์ คณะครุศาสตร์ เลขประจาตัวสมาชิกที่ 390309 อยากให้
ประธานนับสมาชิกในห้องประชุมก่อนว่ามีจานวนเท่าไร
ประธาน กาลังนับ ขอให้นับแล้ว
นายภัทรพณ ติดตารัมย์ เสร็จแล้วจะใช้วิธีการโหวตเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่เอาทั้ง
6 ตาแหน่งใช่ไหม
ประธาน 7 ครับ
นายภัทรพณ ติดตารัมย์ ก็ใช้ตรงนี้ เมื่อสักครู่ ทางอาจารย์ได้ถามทางกรมแล้วผลการ
ลงมติในวันนี้จะไม่มีผลเป็นโมฆะตามมาใช่หรือไม่
ประธาน เมื่อกี้ท่านได้อธิบายไปแล้ว ถ้าเราเสนอชื่อวันนี้และก็ที่ประชุมรับรองในที่นี้
หมายถึงเลือกตั้งคนๆ คนนี้ก็จบ ตามมาตรา 41
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน อย่างนี้ถือเป็นการเลือกตั้งไหม เพราะผมเห็นเลือก ส.ส.ต้องมีดู
คุณสมบัติดูอะไรทั้งหมด ผมถึงถามผู้แทนกรมว่าการเสนอชื่ออย่างนี้และผ่าน ถือว่า ok ใช่หรือไม่ ประเด็นคือตรงนี้
เพราะต้องมีการสมัครมีอะไร ใช่ไหมครับ มันถือว่าเป็นการเลือกตั้ง
ประธาน คืออย่างนี้ไม่อย่างนั้นจะวนไปที่เดิมอีก ตอนนี้เราได้ผ่านกระบวนการนั้นมาแล้ว
มีการเลือกตั้งมาแล้วระดับหนึ่ง เพียงแต่ถูกเพิกถอนไปและเสมือนหนึ่งไม่มีอะไร
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ก็ไม่มีอะไร กระบวนการเป็นศูนย์ เพราะฉะนั้นต้องเริ่มนับ 1
ใหม่ คือมีการสมัครใหม่ถูกไหม อย่างนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้ง ผมถึงถามผู้แทนกรมไงว่าเราจะนาผลอย่างนั้นมาได้
หรือไม่ อย่างนั้นเรียกว่าเลือกตั้งหรือไม่ ประเด็นของผมที่ถาม การเลือกตั้งต้องมีการสมัครใช่หรือไม่ เพราะถ้าอ่าน
จากคาสั่งเพิกถอนของรองนายทะเบียน มันเท่ากับ set zero แล้ว และบอกว่าอย่างนี้คือการเลือกตั้งในที่ประชุม
ใหญ่ การเลือกตั้งต้องมีการสมัครใช่หรือไม่ ประเด็นแรก เอาชื่อมาใส่แล้วจบ ยกมืออย่างนั้นถือว่าเป็นการเลือกตั้งใน
ที่ประชุมใหญ่ หรือต้องมีผู้สมัครใช่หรือไม่ ประเด็นนี้ผมมองตรงนี้ เพราะเวลาเลือก สส. ยังต้องสมัคร ต้องยื่น ต้อง
แสดงคุณสมบัติ แต่วันนี้จะเอาแค่เสนอชื่อและยกมือ ถือว่ากระบวนการนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งใช่หรือไม่
ประธาน หลายที่ก็ทาอย่างนี้เสนอชื่อและโหวตกันในนี้เลย
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นายเรืองชัย โพนพุฒ ขอพูดโดยหลักการคือมองว่าการเลือกตั้งเนื่องจากข้อบังคับบอกว่า
ต้องเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ โดยเป็นสมาชิก ผมก็มองว่าการเลือกตั้งสิ่งแรกคือองค์ประชุมก่อน อันดับ 2 ใครจะสมัคร
เป็นกรรมการคือสมาชิก คุณจะสมัครก็ต้องยื่นความจานงโดยการอาจจะเสนอตัวเอง หรืออาจจะรับสมัคร หมายถึง
คุณต้องกาหนดไว้โดยวิธีการคือต้องกาหนดในข้อบังคับว่าจะสมัครอย่างไร จะทาอย่างไร แต่ข้อบังคับของจุฬาฯ ไม่ได้
เขียนเรื่องนี้ไว้ ok ไหม เราทาเรื่องสรรหาแต่ก่อนสรรหามา แต่ตอนนี้นายทะเบียนมีเพิกถอนไปแล้ว ผลตรงนั้นก็ไม่มี
แล้ว ดังนั้นในที่ประชุมแห่งนี้ถือว่ามีอานาจ ท่านจะทาอย่างไรก็ว่ากันเลย หรือจะเลือกตั้งโดยการสมัครในรอบหน้าก็
ว่ากันไป หรือวันนี้ถ้าใครจะสมัครเป็นกรรมการก็เสนอชื่อขึ้นมาและเลือกตั้งกันทีละคนๆ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้ง
เหมือนกัน แต่ส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าจะตรวจสอบวันนี้ก็ตรวจสอบกันได้แต่ถ้าวันนี้ไม่มีเวลาหรือไม่มีอะไรจะ
ตรวจสอบในอนาคตวันต่อไปเกิดมีปัญหาว่าคุณสมบัติไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง นายทะเบียนสหกรณ์ก็เพิกถอนได้เช่นกัน
คือทาความเข้าใจกันอย่างนี้
ประธาน ok นะครับ ครบองค์ประชุมไหม
นายธีระพร วีระถาวร ขออนุญาตถาม ขอถามเพื่อความแน่ใจ ขอถามซ้าอันเดิมถ้าผลการ
อุทธรณ์ที่เราส่งกันไปออกมาเป็นบวก และมีการดาเนินการอะไรมันจะเป็นอย่างไร เพราะมันก็ไม่แน่ว่าข้อมูลต่างๆ ที่
ส่งไปอาจจะทาให้กรมส่งเสริมได้คิดหรือคิดในช่องทางที่ถูกเพราะตรงนั้นเปิดโอกาสให้อยู่แล้ว สิ่งที่ผมเกรงก็คือพอ
เราทาอะไรวันนี้มันมีการฟ้องกันไปมาอีก และวันนี้ถ้าเลือก 6 ตาแหน่ง ก็จะมีคาถามว่าอีกตาแหน่งทาผิดก็ต้องชี้แจง
ให้ได้ เพราะถ้าชี้แจงไม่ได้เขาก็ไปทางโน้นอีกนะครับ ลองดูแล้วกัน ขอทราบคาตอบว่าถ้าผลการอุทธรณ์ออกมาเป็น
บวกสาหรับคนอุทธรณ์จะเป็นอย่างไร
นายเรืองชัย โพนพุฒ เรียนอย่างนี้ครับ ในสิ่งที่นายทะเบียนเพิกถอนคือประธานหยั่งเสียง
การหยั่งเสียงมันเป็นกระบวนการที่เราสรรหา ยังไม่ถือว่าเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการ คือตรงนั้นถ้าผลอุทธรณ์ว่าทาง
ผู้ที่อุทธรณ์ไปชนะ ก็คือได้แค่การหยั่งเสียงมาเท่านั้น แต่ไม่ได้ตัวกรรมการ ตัวกรรมการคือต้องเกิดจากที่ประชุมใหญ่
ประธาน ok นะครับ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่ง
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมขอเสนอชื่อ
ประธาน นับองค์ประชุมก่อน
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ถ้านับครบแล้ว
ประธาน นับแล้วได้ 117 คน ครบองค์ประชุมนะครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เกิน 100
ประธาน เสนอชื่อ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมขอเสนอชื่อคนที่จะสมัครตาแหน่งต่างๆ ที่เราจะเลือกตั้ง
นายธีระพล เมฆอธิคม ผมอนุญาตการเลือกตั้งต้องเป็นระบบ ฉะนั้นคนอื่นเขากลับไปแล้ว
ก็ไม่รู้นะ อันนี้ไม่ควรทาอย่างยิ่ง อันนี้ควรรักษาช่วยเหลือ ฉะนั้นหลักการนี้สาคัญ กระบวนการในการเลือกตั้งต้อง
ประกาศก่อนว่าวันไหนจะลงอะไรบ้าง ประกาศกี่วันล่วงหน้า ท่านผู้แทนจากกรมส่งเสริมมีการบอกให้เห็นว่าทาได้แต่
การ กระบวนนั้นต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องจัดการเรียบร้อย เช็คว่าสมาชิกและต้องบอกคุณสมบัติของคนที่จะเป็น
กรรมการมีใครบ้าง อะไรบ้างที่เป็นข้อห้ามที่ทาไม่ได้บ้าง จะต้องมีระเบียบแบบนั้นมาว่าคุณสมบัติสมาชิกต้องห้ามมี
อะไร และอะไรอีกเยอะแยะไปหมด และถึงจะมีกระบวนการสมัคร เพราะต้องบอกคนอื่นด้วยว่ามาลงคะแนนมาลง
เยอะๆ ไม่ใช่ทากันแบบรวบรัดแบบนี้ ผมเห็นว่าไม่ถูกต้อง เวลาเสียต้องเสีย เงินเสียต้องเสีย เพราะความถูกต้องและ
ยุติธรรม
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นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ เลขประจาตัวสมาชิกที่ 263528 ผมขอเรียนถามท่านประธาน
ว่าตอนนี้เราประชุมกันวาระเรื่องอะไร
ประธาน การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการและรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ประจาหน่วย
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ ดังนั้น อาจารย์จรูญ เสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
มันยังอยู่ในวาระนี้ไหม
ประธาน อยู่ครับ
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ ถ้าอยู่เชิญ อาจารย์จรูญ ครับ เสนอครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ที่เราเสนอวันนี้เราไม่อยากวุ่นวายอีก 3,000-4,000 คน
ในเที่ยวหน้าคนที่เสนอกติกาคือของเดิม ผมเสนอเลยนะ
ประธาน ต้องมีมติก่อนว่าเราจะเลือกตั้งในที่ประชุมวันนี้ใช่ไหม ถ้าใครเห็นด้วยก็ยกมือ
ครับ ok เกินนะครับ ถ้ามีมติอย่างนี้คือวิธีการจะมีการเสนอชื่อก่อน
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เป็นการเลือกตั้งเลยครับ
ประธาน ใครไม่เห็นด้วย ยกมือขึ้น
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ผมว่าในข้อบังคับก็มี มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 52 มี
กฎหมายอยู่ เราจะละเว้นละทิ้งเพิกเฉยอย่างนั้นหรือเปล่า
ประธาน ผมไมได้ลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้ เพราะถ้าดูจากอานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
มีอานาจหน้าที่ในการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการและผู้ประสานงาน ก็ยึดตรงนี้เป็นหลัก ถ้าที่ประชุมใหญ่มีมติว่าจะ
ทาที่ไหนอย่างไร ก็จบที่ประชุมใหญ่ ผมเข้าใจอย่างนั้น ผมไม่ใช่นักกฎหมาย อยากหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้
ลุล่วงไปและเป็นประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์เราเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างอื่น
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมเสนอได้หรือยัง เมื่อกี้ท่านนับหรือยัง คนที่ไม่เห็นด้วย
ประธาน ใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น นับหน่อย 6 ท่าน เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย
นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ที่จะเสนอความเห็นที่ไม่เห็นด้วย
ในศาลเสียงข้างน้อยก็ยังมีสิทธิ์เสนอความเห็นได้ คือคิดว่าถ้าเราจะยึดตามลายลักษณ์อักษรว่าวาระนี้เป็นวาระ
เลือกตั้งกรรมการ ถามว่าสมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจไหม สมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจว่าการหยั่งเสียงไม่มีปัญหา และเอามา
เลือกตั้งลงมติอีกทีเท่านั้นเองเป็นการรับรองแต่ขณะนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นคนส่วน
ใหญ่มีสิทธิ์เลือกใหม่ ทาใหม่ได้ เราจะตีตามลายลักษณ์อักษรขณะนี้ไม่ได้ ดิฉันคิดว่าทาวันนี้ก็มีการฟ้องร้องกันอีก ที่
เราจะประหยัดเวลามันไม่ได้ประหยัดจริง ประหยัดค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ประหยัดจริง ที่พูดทั้งหมดไม่มีส่วนได้เสียนะคะ
ไม่เคยคิดจะเป็นกรรมการและจะไม่เป็นตลอดไป ขอบคุณค่ะ
ประธาน บันทึกไว้ ไม่เป็นไร
นายประณต นันทิยะกุล ผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของ อาจารย์สุวดี ที่ว่าจะเสนอให้มีการ
เลือกตั้งคือเอาคนที่ได้รับการหยั่งเสียงมาทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมให้ที่ประชุมรับรอง คิดว่าอันนี้น่าจะเป็น
กระบวนการที่ดาเนินการตั้งแต่แรกมาจนถึงวันนี้ สัมฤทธิ์ผลและไม่ผิดกติกา เพียงแต่ว่าผู้ที่เป็นประธาน กกต.ที่ถูก
ยกเลิกไปเท่านั้นเอง
ประธาน คือเราพูดประเด็นนี้ไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเอาผลมาโดยตรงและอ้างอย่างนั้นมัน
ไม่สมควร แต่นี่จะเสนอชื่อแล้ว
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นายจรูญ มหิทธาฟองกุล อาจารย์สุวดี เขายอมรับว่าเขาต้องการให้บันทึก สิ่งที่ผมเสนอ
คือตาแหน่งเหรัญญิก ผมเสนอ อาจารย์ชาญวิทย์ อุปยโส กรรมการเขต 2 นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ เขต 6 นายพารา
รื่นสุนทร เขต 7 รศ.ประณต นันทิยะกุล ผมไม่ทราบมีปัญหาหรือเปล่า เขต 8 นายชลวุฒิ พูลสมบัติ เขต 10 น.ส.อารี
โพธิ์ขวัญ ส่วนท่านอื่นจะเสนอสมาชิกคนไหนเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับ เดี๋ยวเราเลือกตั้งกัน
ประธาน นี่ท่านเสนอครบทั้ง 7 หรือยัง
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ยัง เพราะตาแหน่งรองประธานผมไม่เสนอ
ประธาน เสนอไปเลย 7 ตาแหน่ง ถ้าจะเลือกต้องเลือกทั้ง 7
นายประณต นันทิยะกุล เสนอ ดร.ธีระพร อีก 1 ที่
ประธาน ต้องเลือกทั้ง 7 ตาแหน่ง ถ้าจะเลือก จะไม่รับอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องเสนอครบ
7 ตาแหน่ง
นายประณต นันทิยะกุล ผมขอเพิ่มอีก 1 ตาแหน่งคือรองประธาน
ประธาน จะไปทีละตาแหน่งหรือเอาทั้ง 7
นายประณต นันทิยะกุล เมื่อกี้ 6 แล้ว ผมเสนออีก 1 คือ อาจารย์ธีระพร เป็น 7
นายอุดม โชคศิริ ผมขอเสนอคุณศิริศักดิ์ สีคาภา ด้วย
นายบุญชอบ มีนาภา ผมขอย้าว่าทาผิดกฎหมาย ขอย้านะครับ เพราะถ้าจะเลือกตาม
มาตรา 50 เลือกได้เฉพาะกรรมการดาเนินการและต้องมีกระบวนการการสมัครอย่างที่จะเสนอเมื่อกี้ สมัครและก็ต้อง
มีกระบวนการเลือกตั้ง ผมเสนอแค่นี้ถ้าทาความผิดจากนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไปตาม พรบ.มาตรา 50 เพราะเราจะใช้มาตรา
50 เลือกในที่ประชุมใหญ่
ประธาน คือผมไม่ได้เป็นคนทานะครับ สมาชิกเสนอมาผมก็ให้มีการลงมติ ถ้าสมาชิกลงมติ
อย่างใดผมก็ทาตามนั้น
นายบุญชอบ มีนาภา มติที่ประชุมใหญ่ก็สามารถเพิกถอนได้ตามมาตรา 20 เพราะมติใดที่
ลงแล้วขัดกับ พรบ.ขัดกับข้อบังคับ ทาไม่ได้ครับ
นายศิริศักดิ์ สีคาภา ท่านประธานครับ ผมขอเสนอนายอุดม โชคศิริ ด้วย
ประธาน อย่างนี้คงต้องมาเอากันทีละตาแหน่งไหม
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ใช่ครับ ทีละตาแหน่ง
เลขานุการ ขอนับองค์ประชุมอีกครั้ง เพื่อความชัวร์ ขอเจ้าหน้าที่นับอีกครั้ง วิธีการมี 2 วิธี
คือให้สมัครเองและเสนอชื่อ step แรกนับองค์ประชุมก่อน อันดับแรกคนที่เสนอชื่อเจ้าตัวอยู่ไหม คนที่สมัครอยู่ไหม
มี 2 วิธีการ
ประธาน มีข้อแนะนาคนที่ไม่อยู่ในห้องประชุมก็เสนอชื่อไม่ได้
นายณรงค์ ช่อนาม ขออนุญาตซักซ้อมกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ไม่ได้ทา
ไปแล้วจะผิดพลาด ที่ประธานเอ่ยเมื่อกี้และรวมทั้งการเสนอชื่อหรือการสมัครก็ดี รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ก็ดี ควรจะเป็น
กระบวนการหนึ่งที่เป็นข้อตกลงที่สรุปในที่ประชุมไว้เรียบร้อยก่อน ผมว่าถูกต้อง set เป็นกติกาก่อน อย่างที่ผมว่า 1.
มีการเสนอชื่อหรือสมัคร 2.บุคคลผู้นั้นต้องอยู่ในห้องประชุม 3.ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 42 (1) เคย
ได้รับโทษ (2) เคยถูกไล่ออก (3) เคยถูกให้พ้น (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ อย่าง (4) นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องเป็นผู้
รับรอง เคยผิดนัด (5) สหกรณ์ต้องเป็นผู้รับรองคนนั้น
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ประธาน เข้าใจแล้ว สมาชิกเห็นด้วยนะว่าเราจะมีกระบวนการอย่างที่คุณณรงค์ได้เสนอไว้
เป็นกระบวนการตามปกติ ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณสมบัติถ้าเป็นรายชื่อคนในนี้ทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้ว
ยกเว้นมาผิดทีหลังนั่นอีกเรื่องหนึ่ง ก็สอยได้ ตกลงเอากระบวนการตามที่ว่าถ้าเห็นด้วยก็ยกมือ ก็เสนอชื่อหรือสมัคร
เองก็ได้ และผู้ถูกเสนอชื่อต้องอยู่ในห้องประชุม คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ ตกลงเอาที่คุณณรงค์พูดว่าเป็น
กระบวนการที่ประชุมจะเห็นชอบว่าให้ทาตามนั้น ถ้าเห็นด้วยยกมือ แจ้งองค์ประชุมด้วยเท่าไร
เจ้าหน้าที่ จานวน 133 ครับ
ประธาน ครบนะครับ มีกระบวนการในการเลือกตั้งครั้งนี้ตามที่คุณณรงค์เสนอ เห็นด้วย
ยกมือขึ้น ok ก็เกือบหมด ใครไม่เห็นด้วยยกมือครับ ไม่มี ก็เอกฉันท์นะครับ เชิญเสนอชื่อตัวเองหรือผู้อื่นเสนอก็ได้แต่
ต้องอยู่นะครับ ถ้าถูกเสนอชื่อให้แสดงตัวด้วย เชิญครับ เอาทีละอัน
นายศิริศักดิ์ สีคาภา เลขประจาตัวสมาชิก 213655 ตาแหน่งรองประธาน ขอเสนอ
นายอุดม โชคศิริ เป็นรองประธานครับ
ประธาน ท่านอื่นครับ
นายอุดม โชคศิริ เลขประจาตัวสมาชิก 384591 ขอเสนอคุณศิริศักดิ์ สีคาภา เขต 7
ประธาน เอาทีละตาแหน่ง นี่เอาตาแหน่งรองประธาน เชิญครับ อาจารย์ธีระพร อยู่ไหม
เสนอตัวหน่อย อยู่นะครับ มีใครเสนอชื่อคนอื่นอีกไหม ถ้าไม่มีก็มีแค่ 2 คน เราจะโหวตเลยนะ เอาตาแหน่งรอง
ประธาน ใครจะโหวตให้คุณอุดม
นายณรงค์ ช่อนาม ต้องถามว่าผ่านคุณสมบัติตามข้อ 42 หรือเปล่า
ประธาน ให้เจ้าตัวยืนยันเหรอ จริงๆ มันผ่านมาแล้ว
นายณรงค์ ช่อนาม ผ่านมาแล้วจะอ้างตรงนั้นมันใช้ไม่ได้ เพราะต้องลืมไปหมดแล้ว
ประธาน เจ้าตัวรู้ตัวเองไหมว่าผ่าน
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล วิธีการถามคุณสมบัติตรงนี้ให้กรรมการ กกต.ที่เคยตรวจสอบ
เป็นคนรับรอง ถ้าท่านประธานการเลือกตั้งอยู่ก็รับรอง ถ้าประธานไม่อยู่ก็เป็นกรรมการคนอื่น 7-8 คนรับรอง เพราะ
เขาเป็นคนเห็น เขาตรวจสอบมาแล้ว
ประธาน มีตัวแทนกรรมการในนี้ไหม
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เราจึงจะเชื่อครับ
ประธาน เฉพาะหน้าไม่ได้แล้วเหรอ เอาอย่างนี้ถ้าไม่ครบก็สอยทีหลังได้ไหม และมา
เลือกใหม่ แต่ตอนนี้โดยที่เรารับรู้กันปกติคือคนที่มีรายชื่อทั้งหมดอยู่ตรงนี้ที่ลงสมัครคราวนี้ได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติมาแล้ว แต่เรายึดตรงนี้ไว้ก่อน และถ้าพบที่หลังเช่นเบี้ยวผิดชาระหนี้เพิ่งมาเกิดทีหลังค่อยไปสอยทีหลัง
เพราะขาดคุณสมบัติ นับถึงวันนี้ ok ไหม อย่างน้อยให้ผู้สมัครรับรองตัวเองก่อนว่าไม่ได้ผิดกติกา มีสมาชิกท่านหนึ่ง
มาติงว่าควรจะเสนอเฉพาะชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกมาแล้วเท่านั้น ไม่ควรเสนอชื่อคนอื่น แต่ตอนนี้เราจะต้องมาลงมติตรง
นี้ ทางตัวแทนกรมก็บอกว่าถ้าจะอ้างผลลาบาก มันไม่ถูกต้อง ผมว่าที่เราทาเมื่อสักครู่น่าจะ ok
นายประณต นันทิยะกุล ถ้าอย่างนี้ผมว่าเลือกตั้งใหม่ดีกว่า
ประธาน มติมันลงไปแล้ว ต้องตั้งมติใหม่ถ้าอย่างนั้น

76

61

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 3

นายประณต นันทิยะกุล ผมยกตาแหน่งนี้ให้กับคนที่แพ้ผมไปก็แล้วกัน ผมขอถอนตัว ถ้า
หากเป็นอย่างนั้น ผมคิดว่าเราควรได้รับ manage จากสมาชิกของสหกรณ์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเอาแค่คน 100
คน ผมไม่เห็นด้วย ผมจะชนะอีกรอบผมก็ไม่ยินดี ถ้าหากเป็นอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วย ผมขอถอน
ประธาน คือจะมีถึงจุด
นายประณต นันทิยะกุล ไม่ใช่ ไม่ยุติธรรม ผมคิดว่าตอนแรกจะเสนอเฉพาะคนที่ได้รับการ
เสนอชื่อตามที่มีโจทย์มาแล้ว 1.คือรับรองคนที่ได้รับเลือกจากมวลสมาชิกมาแล้วอันหนึ่ง
ประธาน คือทางตัวแทนกรมบอกว่าเนื่องจากคาสั่งมันบอกแล้วล้มหมด
นายประณต นันทิยะกุล และอุทธรณ์ไปกรมก็ยังไม่ตอบมา
ประธาน ยังไม่มา ยังไม่มีผล
นายประณต นันทิยะกุล ไม่มีผลก็รอไปก่อนสิ
ประธาน แล้วแต่ แต่ที่ประชุมบอกว่าเสนอชื่อมา
นายประณต นันทิยะกุล ไม่ใช่ เมื่อกี้ที่ลงมติเป็นการเสนอที่ไม่ชัดเจน ผมเข้าใจว่าเสนอชื่อ
แต่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกตั้งมาแล้ว 7 ตาแหน่ง มาให้ที่ประชุมโหวตอีกที ผมคิดว่าอย่างนั้น
ประธาน แสดงว่าอาจารย์ไม่เห็นด้วยใช่ไหม
นายประณต นันทิยะกุล ผมไม่เห็นด้วย
ประธาน ก็นับเป็นไม่เห็นด้วยอีก 1 เสียง
นายประณต นันทิยะกุล ไม่ใช่ มันไม่ถูกต้อง และรอได้ไหมให้มีการเลือกตั้งทั่วไปดีกว่า
ประธาน ต้องถามที่ประชุม
นายประณต นันทิยะกุล ทางกรมยังไม่ได้ตอบเลยว่าที่เราขออุทธรณ์ไปนั้นมีผลว่าอย่างไร
ถ้าหากตอบมาว่าเปลี่ยนนะ ประธาน กกต.ยังคงเป็นกรรมการเหมือนเดิม
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานเดิมที่ผมเสนอญัตติไป 6 ตาแหน่ง นะครับ ไม่มี
ตาแหน่งแรก
นายประณต นันทิยะกุล นี่ผิดเพี้ยนไปหมดแล้ว
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมยังยืนยันอันเดิม เพราะตาแหน่ง 6 คนข้างล่าง คุณสมบัติ
ครบถ้วน สมาชิกก็อยู่ เพียงแต่วันนี้เราทาการเลือกตั้งตามมติของสมาชิก 6,000 กว่าคน แต่เราเห็นว่าเวลา สิ่งต่างๆ
ที่สมาชิกเสนอ กรรมการ 62 จึงจะเกิด แต่ตอนนี้ 61 มันเลยมานานแล้ว เพียงแต่เราเสนอแล้วในนี้เมื่อกี้ก็รับรองมติ
กันหมดแล้ว เพียงแต่ อาจารย์ประณต รู้สึกว่าลาบากใจอยากจะถอนตัว อันนี้ผมไม่ว่านะ แต่ถ้า อาจารย์ประณต ยัง
ไม่ถอนเราจะโหวตให้ท่านตามสิ่งที่เราเคยทา
ประธาน เอาใหม่ ที่เราลงมติไปเมื่อสักครู่ตามมติอาจารย์หมายถึงแค่ 6 ตาแหน่ง
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ใช่
ประธาน ไม่ใช่ 7
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล รองประธานมีข้อน่าสงสัย ต่างกัน 2 คะแนน
นายธารงค์ มะลิอ่อง คือมติที่รับจากที่ประชุมกัน เมื่อกี้เรารับมติที่ อาจารย์จรูญ เสนอก็
คือ 6 ตาแหน่ง คะแนนไม่ได้แตกต่าง และเราบอกว่ารองประธานเราจะเปิดวิสามัญเพื่อจะเปิดเลือกตั้งและมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบก่อนตาแหน่งเลือกตั้ง
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นายเรืองชัย โพนพุฒ ขอย้าอีกนิดครับ การเลือกตั้งเป็นอานาจของที่ประชุมใหญ่คือวันนี้
ถ้าท่านลงมติอย่างไรว่าจะเลือกตั้งวันนี้ มีวิธีการอย่างนี้ๆ ในที่ประชุมใหญ่แห่งนี้ ถ้าองค์ประชุมครบผมก็ ok ไม่ว่า
อะไร แต่ถ้าวันนี้ท่านบอกว่ามีปัญหาคนน้อย ที่ประชุมแห่งนี้บอกว่าไปจัดการเลือกตั้งในครั้งหน้าหรือต่อไปก็ไม่มี
ปัญหา อยู่ที่ที่ประชุมใหญ่เพราะอานาจเป็นของที่ประชุมใหญ่ และทีนี้ในเรื่องที่ว่าเรื่องการอุทธรณ์ ก็ผลยังไม่ออก
และเลือกตั้ง 6-7 คน จริงๆ คือจะต้องเลือกมาแทนกรรมการที่พ้นจากวาระคือ 7 คนเพื่อให้ครบตามข้อบังคับ ดังนั้น
คือการเลือกตั้งจะต้องมี 7 คน เลือก 6 คนไม่ได้ เพราะไม่ครบตามข้อบังคับ คือบอกว่า 15 คน ตอนนี้อยู่ในวาระ 8
พ้นจากวาระ 7 ก็ต้องเลือกมาเพิ่มให้เป็น 15 คน หลักมันเป็นอย่างนี้ครับ
ประธาน เข้าใจตรงกัน
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล อย่างนี้ก็ชัดครับ ต้องเสนอ 7 ขอบคุณครับ
ประธาน แต่ 7 ถามให้ชัดๆ แต่ละตาแหน่งเอาคนเดียวหรือกี่คนก็ได้เสนอมา เพราะเหมือน
เมื่อสักครู่จะเอาคนเดียวหรือทั้งหมด
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ไม่เข้าใจ ถามว่าอะไรคนเดียวหรือเอาทั้งหมด
ประธาน ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เกิดขึ้น ตาแหน่งรองประธานปรากฏว่ามีคนเสนอมา 2 ชื่อ
ตกลงจะให้เสนอชื่อเดียวใช่ไหม
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล มันต้องใช้วิธีเลือกตั้ง เหมือนยกมือมีกี่คนที่ให้คนนี้เป็น
ผู้แทน คนต่อไปเหรัญญิก ยกมือว่าเลือก คือชนะกันด้วยเสียง
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ขอโทษครับ ผมว่าอาจารย์กาลังหาเสียงตรงนี้และถ้าดูแล้ว
ถ้าไม่ใช่ตัวแทนของมวลสมาชิกสหกรณ์อยู่เลย และจะเลือกกันในที่นี้ ผมคิดว่าชัดเจนมากเป็นการกระทาที่ ค่อนข้าง
หมิ่นเหม่มาก ผมขอให้ประธานตั้งสติหน่อย คิดให้ดีๆ จะเลือกวันนี้หรืออย่างไรมีวิสามัญอีกครั้งค่อยเลือกครั้งหน้าก็
ได้ และแจ้งให้สมาชิกทุกคนรู้ว่ามีชื่ออะไร และค่อยเข้ามาสิ ทาไมต้องเอาวันนี้ วันนี้ที่เหลือเป็นคนของใคร มีเกณฑ์
กันมาไหม ขอโทษเลยนะครับผมคิดว่าท่านประธานชอบบอกว่าผมไม่นั่นไม่นี่ แต่ท่านไม่คิดเองบ้างเลยว่าอะไรควร
หรือไม่ควรจะทา ผมคิดว่าเราต้องมีความละอายในการใช้กฎหมู่อย่างนี้ ต้องละอายบ้างและท่านประธานต้องทา
หน้าที่ของประธานที่ดีที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ ไม่ใช่จะเอาตัวรอด ทุกอย่างคนนั้นคนนี้
ประธาน ขอโทษครับกาลังให้ร้ายผมอีกแล้ว ผมขอให้ถอนคาพูดครับ เพราะท่านพูด
อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ใช่
ประธาน ผมทาตามมติที่ประชุมใหญ่ครับ ไม่ได้ทาตามใจตัวเองเลย
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ มติที่ประชุมใหญ่ผมเสนอขอให้ตรวจสอบผู้ที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่
ณ ปัจจุบันนี้ เป็นกลุ่มใครบ้าง
ประธาน นี่กาลังจะคุยกันอยู่ตรงนี้ เอาอย่างนี้ไหมผมไม่มายด์เลยว่าจะทาอย่างไรให้มัน
ถูกต้อง แต่ตะกี้เราลงมติไปแล้ว ถ้าเราจะยกเลิกมติก็ยกเลิกมตินะครับและว่ากันใหม่ อย่างนั้นก็ไปวิสามัญข้างหน้า
นัดกันอีก 2 อาทิตย์ วิสามัญครั้งหน้ากาหนดเกณฑ์อะไรมาเลยและมาว่ากันในนั้นอีกทีหนึ่ง อย่างนี้ก็จะปลอดภัย
ด้วยกันทุกฝ่าย อย่างนั้นผมก็ไม่ว่านะครับ มันจะช้าไปอีก 2-3 อาทิตย์ ผมไม่มีปัญหาหรอก
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมเสนออย่างที่ท่านพูดนี่ล่ะ
ประธาน ก็ถาม อาจารย์จรูญ ก่อนเพราะเป็นผู้เสนอตรงนี้ ถ้าอาจารย์ ok ผมก็ข้ามวาระนี้
ไปก่อนและคราวหน้าเอาเรื่องเดียวเลยเรื่องเลือกตั้ง
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นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ผมไม่ได้เข้าข้างใครอย่างที่ อาจารย์พอพันธ์
กล่าว แต่เพื่อความแฟร์ เมื่อกี้เรามีมติไปแล้ว ขอมติที่ประชุมใหญ่ว่าจะถอนมติเมื่อกี้ไหม ถ้ามติที่ประชุมถอนเรามา
set แบบที่กล่าวเมื่อกี้ 7 ตาแหน่งในวิสามัญครั้งหน้า ทางออกที่ดีที่สุดครับ
ประธาน ok ครับ เห็นด้วยไหม เพิกถอนมติที่ลงไปเมื่อสักครู่ ใครเห็นด้วยยกมือ
นายธารงค์ มะลิอ่อง ผมกลัวสมาชิกจะสับสน คือเอาชัดๆ ก่อน อาจารย์จรูญ เสนอมติว่าให้
รับรอง 6 ตาแหน่ง ที่คะแนนเสียงไม่ได้ต่างกันคือชนะแน่นอน จะมีตาแหน่งเดียวที่มีปัญหาที่ชนะกัน 2 คะแนน คือ
คุณอุดมกับ อาจารย์ธีระพร อาจารย์จรูญบอกว่าตาแหน่งนั้นขอให้ไปเลือกตั้งครั้งหน้าหรือรับรองครั้งหน้า ให้รับรอง
6 ตาแหน่งไปก่อน อันนี้คือมติของ อาจารย์จรูญ แต่ถ้าที่ประชุมเห็นว่าไม่เอาตามนี้ต้องเพิกถอน อาจารย์จรูญ ก่อน
และยกมือว่าจะเลือกตั้งครั้งหน้าหรือจะเลือกตั้งใหม่ 7 ตาแหน่งวันนี้ ต้องทาความเข้าใจก่อนเพราะ อาจารย์จรูญ
เสนอไป 6 ตาแหน่ง ที่ไม่มีปัญหา เว้นของคุณอุดม ต้องเข้าใจว่าที่ยกมืออะไร ยกมือถอนมติของ อาจารย์จรูญ ว่า 6
ตาแหน่งนะครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่จะเลือกตั้งใหม่วิสามัญข้างหน้าทั้ง 7 ตาแหน่งหรือจะเลือกวันนี้
ประธาน ชัดเจนขึ้น ก็ขอถามที่ประชุมว่าจะเพิกถอนมติที่ลงไปเมื่อสักครู่ของ อาจารย์จรูญ
เสนอให้เลือกแค่ 6 ตาแหน่ง ตัวแทนกรมบอกไปแล้วว่าไม่น่าถูกต้อง มันต้องเลือกทั้ง 7 มีเหตุผลที่จะขอเพิกถอนก็
เลยถามมติที่ประชุมว่าอย่างนั้นขอเพิกถอนมติที่ประชุมของอาจารย์จรูญ ที่เสนอเมื่อสักครู่เห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยจะ
ให้มีการเพิกถอนมติ อาจารย์จรูญ ก็ยกมือ นับเลย เกือบหมด ใครไม่เห็นด้วยยกมือ ไม่มี ก็เอกฉันท์ ถ้าเช่นนั้นมติ
ต่อไปเราจะไปเลือกตั้ง 7 ตาแหน่งใหม่ในการประชุมวิสามัญครั้งหน้า ต้องมาตกลงในที่ประชุมว่าครั้งหน้าจะหาวัน
และสถานที่ในระยะเวลา 2-3 อาทิตย์ เราจะทาอย่างไร เอาอย่างที่ตกลงกันไว้ไหม ที่ตกลงเมื่อสักครู่ 1.เสนอชื่อ
ตนเองหรือผู้อื่นเสนอชื่อ ใน 7 ตาแหน่ง จะสมัครหรือเสนอชื่อ 2.ต้องอยู่ในที่ประชุม 3.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ และ 4.การออกเสียงจะใช้วิธียกมือในที่ประชุม ตกลง 4 ข้อน่ะครับ ใครมีข้ออื่นเพิ่มเติมไหม
นายประณต นันทิยะกุล อาจารย์จรูญ บอกว่าคนที่ได้รับเลือกมาแล้วให้ที่ประชุมรับรอง
ประธาน ยุติไปแล้ว ลงมติเพิกถอนไปแล้ว
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เรื่องที่ผมเสนอมันจะต้องเป็นเรื่องอนาคต เพราะวันนี้พูดกัน
แค่นี้ เราไม่สามารถรับรองในวิสามัญข้างหน้าได้ เราต้องมาตอนนั้นก่อนจึงตกลงกันว่าจะรับรอง 6 ตาแหน่งกับ
ผู้ประสานงานและเลือก คือรับรองก็ไม่ใช่รับรอง เลือกนะครับ
ประธาน ต้องใช้คาว่าเลือกตั้ง
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ใช่ แต่สาหรับตาแหน่งรองประธานเมื่อกี้ เป็นการเริ่มนับ 1 ใหม่
โดยอิสระ แต่ตาแหน่งอื่นๆ ขอความมี spirit ของชาวจุฬาฯ ที่เคยทามาก็ช่วยกันเลือกเหมือนเดิมเท่านั้นเอง แต่ต้อง
เป็นคราวหน้านะ ไม่ใช่คราวนี้ ไม่ใช่เลือกใหม่นะ แต่ถ้าเขาจะเลือกใหม่ก็เป็นสิทธิ์เขา
ประธาน ผมถามอีกทีจะได้สรุปได้ชัดๆ เฉพาะตาแหน่งรองประธาน จะเปิดฟรีให้เลือกใหม่
หรือเอาแค่ 2 คน ที่เสนอมาเมื่อสักครู่ หรือ 3 คน
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เวลาเราพูดต้องบอกว่าเปิดฟรี ตาแหน่งรองประธาน
แต่ตาแหน่งอื่นๆ ต้องอธิบายให้สมาชิกเข้าใจเราเคยมี spirit กันมาแล้ว เคยทาอะไรมาแล้วเขาก็สมัครเหมือนเดิมเข้า
สู่กระบวนการเลือกตั้ง แต่เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
ประธาน ใช่ แต่เฉพาะรองประธาน มีแค่ 2 คน
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล นับกันเจ๋งๆ เลยครับ
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ประธาน เพราะมีปัญหา 2 คน ก็เอาแค่ 2 คน ก็ไม่มีคนอื่น เชิญ
นางพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ เลขประจาตัวสมาชิก 251251 อยากจะเสนอ นี่มา
ทาหน้าที่สมาชิกคนหนึ่งโดยบริสุทธิ์ใจ อยากจะขอให้ทาแบบเดิม เราทามา 30 กว่าปีแล้ว เรามีความสงบสุข มีปัญหา
อะไรก็ค่อยแก้ที่ตรงจุดนั้น ขอให้ทาแบบเดิมคือจะพูดอะไรก็แล้วแต่ให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ขอให้เป็นแบบเดิม
แบบเดิมโดยที่เรามีการกลั่นกรอง มีการคัดเลือกจากคนหมู่มากมาแล้ว ก็เอามาเสนอในที่นี้แต่ทาอย่างไรก็ได้ คาสั่งที่
ทาไม่ได้ มันอยู่ในกระบวนการอุทธรณ์ เราทาอันนี้ไปถ้าทาไม่ได้จริงๆ ก็ค่อยไปล้มตอนนั้นก็ได้ เพราะมาเลือกตั้ง
อย่างนี้เราไม่มีใครช่วยเราดู พิจารณาคุณสมบัติอะไรรอบคอบ เป็นการกระทาที่ไม่รอบคอบอย่างมาก ขอให้เป็น
แบบเดิมจะพลิกแพลงอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นแบบเดิม
ประธาน แบบเดิมตอนนี้ทาไม่ได้เรียบร้อยแล้ว เพราะคาสั่งห้ามไม่ให้ทาแล้ว
นางพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ เราอุทธรณ์นี่ยังไม่จบ
ประธาน ต้องรอนานครับ
นางพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ รอนานเราก็ทาอันนี้ไปก่อน ถ้าไม่ได้จริงๆ เราทามาแล้ว
ไม่ต้องเสียอะไรอีก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลา เราทามาแล้ว เราก็เดินหน้านั้นต่อไป เราอุทธรณ์แล้วเขายัง
ยืนยันออกมาอีกก็ค่อยเลือกตั้งใหม่ อย่าผลีผลามอะไรเสียเงินเสียเวลา เสียอารมณ์ด้วย
ประธาน ผมไม่เข้าใจที่อาจารย์ว่า คาว่าแบบเดิม ของอาจารย์ผมเข้าใจว่าให้มีการหยั่งเสียง
นางพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ ก็เราทามาแล้วจนจะเสร็จอยู่แล้ว ก็เอามาให้ที่ประชุมอันนี้
ลงมติเลือก เอาคะแนนเอาชื่อทั้งหมดที่สมัครขึ้นมาให้ดูและเราทุกคนก็รู้ว่า 6,000 กว่าคนเขาเลือกใครมา ที่เรามา
ประชุมในวันนี้เราก็ควรเคารพผลอันนั้น
ประธาน เมื่อกี้ อาจารย์จรูญ ก็เสนอทานองนี้ คือทึกทักว่าเอามาแต่ห้ามบอกว่าเอาตรงนั้นมา
นางพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ ก็ใช่ ยืนยันว่าควรทา จาแบบเดิม ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่
มีการสมัครใหม่ มีอะไรใหม่ ก็เอาอันนั้นขึ้นมา เรามีคนทางานให้เราแล้วก่อนหน้านี้ คือเหมือนเดิม เราอยู่มาได้จะ 30
กว่าปี โดยเราไม่ผิดอะไร
ประธาน เข้าใจครับ แต่ตอนนี้มีคาสั่งห้ามทาแบบเดิม
นางพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ แต่กระบวนการห้ามยังไม่สิ้นสุด
ประธาน ก็จะยืนยันไปใช่ไหม ถ้ายืนยันก็
นางพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ ทาไปก่อนเพราะเราไมได้เสียอะไรอีกแล้ว เราไม่ได้ลงทุน
หรือกาลังแรงอะไร เราทามาแล้ว
ประธาน คืออย่างนี้ คาสั่งเป็นคาสั่งทางการปกครองมีผลแล้วครับ
นางพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ แต่ยังไม่สิ้นสุดใช่ไหม
ประธาน ถูกต้องแต่ระหว่างที่รอ
นางพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ ถ้าหากว่าระหว่างนั้นเขาออกมาว่าเราทาไม่ได้จริงๆ
เราก็ค่อยล้ม เพราะเราไม่ได้ต้องทาอะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว ที่ประชุมนี้ก็มาเลือกตั้งกันตามความเห็นของคนสมาชิกส่วน
ใหญ่ มันไม่ได้เสียอะไรอีกแล้ว แต่ถ้าไม่ถูกจริงๆ คราวหน้าเราค่อยมาทากันใหม่ แต่นี่ยังไม่สิ้นสุด จะเป็นกระต่ายตื่น
ตูมไปก่อน มันก็ทาอะไรไม่ได้
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ประธาน อาจารย์หยุดฟังนิดหนึ่ง คาสั่งนี้เป็นคาสั่งทางการปกครอง มันมีผลแล้ว ระหว่าง
ที่รอมีผลแล้ว เราต้องทาตามครับจนกว่าผลจะออกมาไม่รู้จะเห็นด้วยหรือไม่แต่ระหว่างนี้มีผลแล้วในแง่กฎหมาย เรา
จะบอกว่าเราจะยืนยันอย่างเดิมมันผิดกฎหมายเลยนะ
นางพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ เราไม่ได้ยืนยันเหมือนเดิม เราทาไปก่อน
ประธาน เขาไม่ให้ทาแล้ว
นางพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ เราทามาแล้ว เขาเพิ่งมาออก เราทามาจนสุดแล้วใช่ไหม
ก็ทาต่อไปอีกนิดแต่เราก็ยอมรับถ้าหากว่าอุทธรณ์แล้วไม่ได้ จะหยุดรอทาไม โดยส่วนตัวก็เห็นว่าคาสั่งประหลาดๆ
ตั้งแต่คราวที่แล้ว ไม่ให้เราเสนองบอะไร คือสหกรณ์มี crisis ในประเทศ ผู้ดูแลก็พูดง่ายๆ บ้าจี้มันถึงมีอะไร
ประหลาดๆ ออกมา
ประธาน เข้าใจประเด็นแล้วครับ เชิญอีกท่าน
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ เลขประจาตัวสมาชิก 263528 คือคาสั่งนายทะเบียนใช้อานาจ
ตามมาตรา 20 ของ พรบ.สหกรณ์ ปี 2542 ในการเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 59 วาระเลือกตั้ง
ประธานหยั่งเสียง มาตรา 20 ว่ามติใดที่ขัดกับ พรบ.ขัดกับกฎหมาย ขัดกับข้อบังคับ ขัดกับระเบียบ ขัดกับคาสั่ง
นายทะเบียนหรือรองนายทะเบียนอันนั้นเพิกถอนแต่ผมได้อุทธรณ์ไปแล้ว ในคาสั่งนี้คือนายทะเบียนไม่มีอานาจใน
การใช้มาตรา 20 เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อานาจนายทะเบียน เพราะเราไม่มีในข้อบังคับ ไม่มีกฎหมายตรงไหนให้เขา
เพิกถอนสิ่งที่ไม่มีใน เขาต้องเพิกถอนที่ขัดแต่เราไม่มี ซึง่ เขาเพิกถอนไม่ได้ ซึง่ เขาไม่มีอานาจ ผมแย้งไปตรงนี้ เขารับ
ฟัง มันจะแย้งกันคนละมุม คือเขาสั่งมา ใช้อานาจสั่งมาว่าเราไม่มีในข้อบังคับแต่จริงๆ เขาใช้อานาจสั่งไม่ได้ เพราะ
เขาต้องสั่งผิดข้อบังคับ คาแนะนามาก็คือว่าเขาบอกว่าในเมื่อทามาแล้ว เสียเงินมาเป็นล้านๆ แล้ว เขาไม่คิดว่าจะมา
ยุ่งตรงนี้เพียงแต่ต้องออกคาสั่งเพราะมีสมาชิกทาหนังสือไปเพื่อขอให้ระงับการนับคะแนน เพื่อกระบวนการก่อน เขา
บอกว่าถ้าเขาออกมติอย่างนั้น มันไปเข้าทางของสมาชิกที่ร้อง ดังนั้นเขาบอกว่าก็จะล้มกระดานเลย เขาบอกให้มาคุย
กันเอง และเขาให้โอกาสคุยกันหลายครั้งแล้ว อาจารย์คนที่มีปัญหาเพิ่งออกไปเมื่อกี้ คือคุณณรงค์พลเขาบอกมา 2
ครั้งแล้ว มันจะจบได้แล้ว และก็มีอาจารย์หนึ่งมาพ่วงไม่ยอม
ประธาน โทษทีอันนี้เราคุยไปเรียบร้อยแล้ว เราเข้าใจหมดแล้ว
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ ท่านแนะนาว่าคุณทามาเสียเงินมาแล้ว ถ้าจะทาต่อไปได้ ก็เอา
ชื่อที่เลือกมาแล้วให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งเสนอและเลือกในที่ประชุมใหญ่เป็นการเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ก็จบ มันไม่
เกี่ยวกับประธานหยั่งเสียง
ประธาน ถูกต้อง อันนั้นเราคุยกันวิสามัญครั้งต่อไป
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ วันนี้ถ้าจะทาหรือทาวิสามัญคิดให้ดีด้วยเพราะเรารักษาการได้
150 วัน ตอนนี้รักษาการมาเกือบ 90 วันแล้ว ถ้าจะยาวไปอีกท่านก็จะมีกรรมการไม่ครบ และสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ไม่เคยมีกรรมการ 14 คน มีมากี่สมัยแล้ว กรรมการ 14 คน และเห็นทางานมาได้ตลอด ถ้าใครเถียงผมท่านไป
ดูเลย สาลี่ไม่ได้เป็นกรรมการ บันเทิงก็ตายไม่ได้เป็นกรรมการ ก็ 14 คน เราก็ทางานได้
ประธาน ถ้าตายก็เป็น case เฉพาะตรงนั้นก็เหลือ 4
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ นั่นล่ะคือ 14 คนเราทางานมากี่สมัยแล้ว ใช่ไหม
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ประธาน เข้าใจประเด็นแล้ว ถ้าอย่างนั้นเราเลื่อน ผมขอมติเราขอเลื่อนวาระนี้ 2 วาระใช่
ไหม วาระ 5,6 ไปพิจารณาในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2 และจะแจ้งว่าจะนัดวันที่ ต้องหาสถานที่ด้วยและวันที่
เป็นไปได้ แต่ตอนนี้ที่ปรึกษาเมื่อสักครู่กระบวนการเราต้องตกลงกันให้ได้ก่อนตอนนี้ ไม่อย่างนั้นเสียเวลาถกกันอย่าง
นี้ที่ประชุมครั้งหน้าอีก มันจะเสียเวลามาก เมื่อกี้สรุปกระบวนการในการเลือกตั้งไว้คร่าวๆ ไปแล้ว เห็นด้วยไหม ok
ไหม มีการเสนอชื่อหรือสมัครอะไรทานองนี้เพราะถ้าออกมาอย่างนี้คราวหน้าก็ทาตามนี้จบ มาที่ประชุมและเรา
จะแจ้งให้สมาชิกรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ วิสามัญอย่างน้อยที่สุดต้อง 2 อาทิตย์เพื่อเราจะได้ส่งหนังสือ
ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ และจะเอาแค่เรื่องเลือกตั้งกับผู้ประสานงานเอาเรื่องเดียว ยกเว้นวาระ
วันนี้ยังเหลืออีกจะยุ่งอีก ขอมติเลื่อนวาระ 5,6 ไปเป็นวิสามัญครั้งที่ 2 ok ไหม ถ้าเห็นด้วยยกมือ จะได้จบ อย่างนั้น
ขออนุญาตไปวาระ 7 คือเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการ และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี 2561 และระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การ
เลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย
ปี 2562 ไปประชุมใหญ่วิสามัญ ประจาปี 2561 ครั้งที่ 2
ระเบียบวาระที่ 7
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เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
เลขานุการ ขอรบกวนสมาชิกครึ่งชั่วโมง เพราะการแก้ไขข้อบังคับค่อนข้างสาคัญต้อง
ดาเนินการของสหกรณ์ต่อไป อย่าเพิ่งกลับกัน ขอเวลาสักครู่ ประธานต่อเลยครับ
ประธาน เพื่อจะทาให้การทางานของสหกรณ์ดาเนินการไปได้ เพราะตอนนี้เรา
ไม่สามารถที่จะตั้งกรรมการ อนุกรรมการใดๆ ได้เลย จะได้ขอมติที่ประชุมเพื่อบรรจุไว้ในข้อบังคับ
นายบุญชอบ มีนาภา ในการแก้ไขข้อบังคับ ต้องใช้เสียงผู้มาประชุม 2 ใน 3 ท่านคิดว่า
เหลือพอไหม ไม่มีสิทธิ์นะครับ
ประธาน 2 ใน 3 ของผู้อยู่ในห้องประชุม
นายบุญชอบ มีนาภา ไม่ใช่ อ่านให้ดีกฎหมาย ของผู้มาประชุมครับ ดูข้อ 75 ท้ายเลย
ประธาน ผู้มาลงทะเบียน
นายบุญชอบ มีนาภา ใช่ ผู้มาประชุม ไม่ใช่ผู้อยู่ในห้องประชุม ข้อบังคับข้อ 75
จะเอา พรบ.ไหม
ประธาน ผมว่าคงไปถกกันแล้ว ออกไปอย่างนี้ก็องค์ประชุมไม่ครบแล้ว
นายบุญชอบ มีนาภา ทาไม่ได้ครับ ทาไม่ได้แน่นอน
ประธาน ลงมติอะไรไม่ได้
นายบุญชอบ มีนาภา ประเด็นที่ท่านแก้ไขมา ท่านเอาอานาจไปไว้ในข้อ 47 หมดเลย
ข้อ 47 ต้องอยู่ภายใต้ข้อ 41 อานาจที่ประชุมใหญ่ คุณเอาอานาจไปไว้ในกรรมการดาเนินการหมดเลย ใครเป็นคนแก้
ผมไม่ทราบ และอีกอันเรื่องสิทธิของสมาชิก บอกว่าต้องสัญชาติไทยในการแก้ไขรู้สึกข้อ 17 วรรค 2 มันไม่ใช่
อุดมการณ์สหกรณ์ไม่มีกีดกันเรื่องศาสนา เชื้อชาติอะไรทั้งนั้น นี่ดูคุณทาสิ ถ้าจะแก้ผมบอกขอให้แก้ข้อ 41 ขอให้มี
ตามความประสงค์ของนายทะเบียนว่าให้มีกรรมการอื่นได้ แค่นั้นและคุณก็ไปทาได้ แต่ผมจะขอให้ฝากข้อคิดอาจารย์
ไปดูและถามกรมว่าทาได้หรือไม่ตามมาตรา 51 บอกว่ากรรมการดาเนินการเป็นผู้ดาเนินการกิจการของสหกรณ์ ท่าน
ทาได้หมด ท่านไปตั้งกรรมการทาอะไรได้ที่จะมาเลือกตั้ง ทาได้ครับ มีอานาจของท่านมี เพราะท่านเลือกตั้งมาแล้ว
เป็นกรรมการแล้ว กิจการทุกอย่างต้องผ่านมาตรา 51 ท่านอ่านดู ในสิ่งที่ท่านให้คนนั้นคนนี้ทามันไม่ได้

67

ส่งรายละเอียดให้ทราบ

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 3

ประธาน ผมว่าองค์ประชุมไม่ครบแล้ว
นายบุญชอบ มีนาภา แน่นอนครับ
ประธาน เราก็จะมีเวลาพิจารณาเรื่องเหล่านี้อีกครั้ง คือเราจะนัดประชุมอีกครั้งและจะ

นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เรื่องการแก้ไขข้อบังคับท่านประธานขออนุญาตแทรกนิดหนึ่ง
ผมจะกลับแล้ว ผมจะไม่อยู่ประมาณ 1 เดือน การแก้ไขข้อบังคับอย่างที่คุณบุญชอบกล่าวเป็นเรื่องใหญ่มากๆ แต่
จุดประสงค์ของท่านต้องการแก้เกี่ยวกับให้สหกรณ์แต่งตั้งกรรมการได้ แต่จริงๆ แล้วมันมีข้ออื่นอีกเยอะแยะและมัน
กระทบหลายที่ เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้อย่าใจร้อน ผู้รู้หรือผู้ที่ พวกที่ค้านหายหมดแล้ว แต่จริงๆ แล้วเขาก็มี
ความคิดที่จะต้องการให้สหกรณ์เราเจริญก้าวหน้า ข้อบังคับตรงนี้มีหลายเรื่องที่ผมเห็นว่าเป็นจุดอ่อนที่ทาให้เราเกิด
ปัญหาที่ท่านประธานกล่าว ธนกิจไทยที่เราฝาก 500 ล้าน ตัวนี้ยังไม่ประทุ ท่านพยายามประคองผมเห็นด้วย สมาชิก
ยังไม่รู้ถ้าประทุเมื่อไรปีนั้น
ประธาน NPL อีก
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล มันยิ่งหนักเลย เราควรกลับมาดูพวกนี้ให้ละเอียด มันไม่ใช่มีแต่
ข้อบังคับ มันมีเรื่องระเบียบการฝากเงิน ระเบียบการตรวจสอบ ระเบียบการปล่อยกู้ สมัยอาจารย์สวัสดิ์ทาไว้ผมว่ายัง
ไม่เรียบร้อยดี ยังมีจุดอ่อน ถ้าท่านประธานคิดว่าจะแก้ๆ ผมไม่รู้นะ ถ้าผมไม่อยู่แล้วผมไม่เห็นด้วยวันหลังผมจะมาแก้
แม้แต่มาตราสุดท้ายที่ท่านจะแก้วันนี้ที่ผมเห็นคือแก้เงินทุนสารองจาก 15% เหลือ 10% เหตุผลไม่ใช่อย่างที่ท่าน
เขียน เหตุผลในแก้คือเราต้องกลับไปเหมือน พรบ.ใหญ่ ถูกต้อง แต่เหตุผลอันที่ 2 คือท่านทราบไหมถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องเงินทุนสารองในที่ประชุมใหญ่ เปลี่ยนแปลงเงินอะไรก็ตามในที่ประชุมใหญ่ต้องตัดไว้ที่ทุนสารอง
อย่างเดียว อันนั้นเป็นระเบียบ ผมไม่เห็นอยู่ในนี้แต่ผมจาเรื่องนี้ได้ เพราะผมอภิปรายบ่อย จริงๆ พอเราตัดไปอยู่ทุน
สารอง เราทาอะไรไม่ได้เลย พอเรามี NPL เราเอาทุนสารองมาใช้ไม่ได้ แต่ถ้าเอาไปอยู่กาไรสะสม ท่านสามารถเอา
ตรงนี้มาใส่ใน NPL ได้ เห็นข้อบกพร่องไหม มันมีข้อบังคับหลายเรื่อง และอย่างที่บุญชอบบอก ถ้าแก้ไขแล้วมันจะอยู่
ในกรรมการดาเนินการตั้งแล้วต้องอยู่ที่ประชุมใหญ่ ผ่านที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ อย่างระเบียบการฝากเงินเหมือนกัน
เป็นเพราะท่านทาอะไรแล้วไปอยู่ที่กรรมการดาเนินการ 15 ตาแหน่ง ไม่ผ่านที่ประชุมใหญ่เลย ผลเป็นอย่างไรเอาเงิน
ไปลงทุนหุ้น หุ้นไม่เท่าไร ไปลงทุนสหไทย เอาเงินไปฝากมงคลเศรษฐี 3,000 กว่าล้าน อย่างที่เราเจอ ที่ล่ะขอให้
สมาชิกถ้าอยู่ ดูข้อบังคับ ดูให้ละเอียด
ประธาน คืออย่างนี้ ข้อบังคับที่เราจะเสนอแก้ไขมีไม่กี่ข้อเพื่อให้เราทางานได้เท่านั้นเอง
ลงรายละเอียดอีกยาวกัน ว่ากันไปหลายเดือน
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ใช่ เยอะเลย
ประธาน ต้องไปนั่นเลย เราจะขอเฉพาะ 1.ให้กรรมการของเราตั้งกรรมการชุดต่างๆ ได้
เหมือนที่เราเคยตั้งได้ในอดีตเพราะเราไม่ได้เขียนไว้ในข้อบังคับ อยากผ่านตรงนี้เราจะได้ตั้งอนุกรรมการทางานได้ดู
สินเชื่อ เราจะได้สะดวกขึ้น อันที่ 2 เรื่องถ้าอยากเลือกตั้งแบบเดิม อันนี้พูดถึงปีหน้านะ เราก็อยากจะให้มีการให้ที่
ประชุมใหญ่สามารถที่จะตั้งประธานกรรมการหยั่งเสียงได้ ก็ดาเนินการตามจารีตต่อไปได้ตามปกติ เพราะมันไม่มีใน
ข้อบังคับ เราอยากจะแก้ใหญ่ๆ ไม่กี่อันตรงนี้
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมเข้าใจครับ
ประธาน อันอื่นจะไม่แตะ เพราะไม่มีเวลาจะแตะ
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หรือว่าสอนอะไรเลย คืออย่างนี้การที่ท่านจะนาเสนอก็มีค42นแนะนาท่าน ไปหลายทีแล้วว่าให้แก้ข้อ 41 ข้อเดียว ให้มี
เอกสารประกอบการประชุ
มใหญวิสามัญประจํ
2561 ้งครั
้งที่ 3
อานาจกรรมการมาด
าเนิานป การตั
คณะกรรมการอะไรก็
68ได้ แต่ผมก็มีทางออกให้ท่านนะครับ ท่านมีที่ปรึกษาท่านจะตั้ง
นายบุญชอบ มีนาภา ไม่เกี่ยวกับองค์ประชุม อยากจะแนะนาท่านนิดหนึ่งอย่าว่าผู้ใหญ่สอนเด็ก
สัก 10 คนก็ได้ ให้ไปดูแลเรื่องการแก้ไขข้อบังคับและนามาเสนอมันจะง่ายที่สุด ก็ฝากไว้แค่นี้ เพราะว่าท่านมีอานาจ
หรือว่าสอนอะไรเลย คืออย่างนี้การที่ท่านจะนาเสนอก็มีคนแนะนาท่าน ไปหลายทีแล้วว่าให้แก้ข้อ 41 ข้อเดียว ให้มี
ในข้อ 47 (20) ตั้งที่ปรึนายจรู
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สัก 10 คนก็ได้ ให้ไปดูแลเรื่องการแก้ไขข้อบังคับและนามาเสนอมันจะง่ายที่สุด ก็ฝากไว้แค่นี้ เพราะว่าท่านมีอานาจ
นางสาวศุ
พัชรณัได้นท์ เจริญจิตต์ อาจารย์ปิดประชุมหรือยังคะ เรียบร้อยแล้วเหรอ จะเสนอว่า
ประธาน
ในข้อ 47 (20) ตั้งที่ปรึกษากี่คนก็ได้และมอบหมายให้ไปดูเรื่องแก้ไขข้อบังคับ ผมว่ามันน่าจะง่ายกว่า ขอบคุณครับ
แก้ข้อบังคับเพิ่มข้อ 41นายจรู
(14) ด้ญวย มหิ
เพราะที
่เป็นปัลญมา
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างนั้นเกี่ยวกับสัพเพเหระทั้งนั้น แต่ประเด็นสาคัญไม่ได้ถูกแก้
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ อาจารย์ปิดประชุมหรือยังคะ เรียบร้อยแล้วเหรอ จะเสนอว่า
ประธาน
คราวหน้
ั้งกรรมการได้
เอาอันเดี
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ไปฟั
ง อาจารย์
ดิ์
แก้ข้อบังคับเพิ่มข้อ 41 (14) ด้วย เพราะที่เป็นปัญหาก็คืออานาจหน้าที่ที่ประชุมใหญ่ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ ขอให้
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งวันนี้ ผมว่าเราไม่ครบองค์แล้ว
เพิ่มเติมตรงนี้นะคะ เพราะในร่างที่ท่านยกมามันเป็นการแก้เกี่ยวกับสัพเพเหระทั้งนั้น แต่ประเด็นสาคัญไม่ได้ถูกแก้
นางสาวศุ
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ประธาน คราวหน้าอาจจะแก้ข้อเดียวเลยให้ตั้งกรรมการได้ เอาอันเดียวพออันอื่นค่อยไป
ประธาน
okญครัมหิ
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ธาฟองกุ
ล พูดบเรื่องไม่ได้บันทึกเพราะข้อบังคับ
ตั้งกรรมการกันทั้งชุดก็ว่ากันไป
ระเบียบวาระที่ 4 ประธานจึ
เรื่อง การเลื
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วิสามัญ ประจาปี 2561 ครั้งที่ 1 ได้และเลื
จึงสั่งอปิกตั
ดประชุ
ม
บ ขอบคุ
ระเบียบวาระที่ ประธาน
5 เรืok
่อง ครั
การแก้
ไขเพิณ่มมากครั
เติมข้อบบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
่ 6 น.เรื่อง การกาหนดระเบียบ การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและ
เลิกระเบี
ประชุยมบวาระที
เวลา 19.12
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี 2562
การเลือกตั้งผู้ประสานงาน พ.ศ. 2561นายจุมพล พูลภัทรชีวิน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรั
พย์จุฬาฯ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การกาหนดระเบียบ การหยั่งเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการ
คณะกรรมการดาเนินการและ
ประธานที
่ประชุม
การเลือกตั้งผู้ประสานงาน พ.ศ. 2561
เลิกประชุ
มเวลา
ระเบี
ยบวาระที
่ 716.52เรื่อน.ง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายณรงค์
นายจุมพลเพชรสุ
พูลภักทรชีวิน
เลขานุ
การ
ประธานกรรมการ
เลิกประชุมเวลา 16.52 น.
ผู้จดรายงานการประชุ
ประธานที่ประชุมม
นายจุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
นายณรงค์
เพชรสุก
ประธานที
เลขานุ่ปกระชุ
าร ม
ผู้จดรายงานการประชุม
นายณรงค์ เพชรสุก
เลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
รับรองรายงานการประชุม
3.2 รายงานการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 2
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รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจาปี 2561 ครั้งที่ 2
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 117 (อาคาร 3 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายจุมพล
พูลภัทรชีวิน
2. นายวิสนศักดิ์
อ่วมเพ็ง
3. นายศุภฤกษ์
มั่นใจตน
4. นายอุดม
โชคศิริ
5. นายอุลเวงค์
มติมาลังกรณ์
6. นายประนอม
สุขจิตร
7. นายรัฐ
ธนะภูมิ
8. นายทิลดิสร์
รุ่งเรืองกิจไกร
9. นางอังคณา
พวงเงิน
10. นายลับแล
ณ บางช้าง
11. นางพรรณี
สระสม
12. นายณรงค์
เพชรสุก
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายเรืองชัย โพนพุฒ
2.นางสุนีย์

คามา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
อีกจานวน 328 คน
(จากสมาชิกทั้งหมด 11,407 คน)

ผู้อานวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

เริ่มประชุมเวลา 13.16 น.
กิจการที่ประชุม
เจ้าหน้าที่ ขออนุญาตเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านได้เข้าสู่บรรยากาศของการประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจาปี 2561 ครั้งที่ 2 ขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการและผู้ร่วมการประชุมในครั้งนี้
ประธาน กราบสวัสดีท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน สมาชิกครบองค์ประชุมขออนุญาตเปิดประชุม
อย่างเป็นทางการ ขอแนะนาผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นตัวแทนของกรมส่งเสริม 2 ท่าน ท่านแรกคุณเรืองชัย
โพนพุฒ ผู้อานวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ อีกท่านหนึ่งคุณสุนีย์ ขออนุญาตเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อจะได้ไม่เป็น
การเสียเวลา
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ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ประธาน จะมีประเด็นที่อยากจะชี้แจงให้กับสมาชิกได้รับทราบในเบื้องต้น ถ้าเราติดตามข่าวคราว
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการสหกรณ์ในปัจจุบัน เราก็จะพบว่ามันมีต่อเนื่องเป็นระยะๆ แล้วรายล่าสุดของรถไฟ โชคดีที่
รถไฟไม่ได้มีธุรกรรมทางการเงินใดๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็สั่นสะเทือนวงการสหกรณ์
ซ้า เดิมทีมันก็เงียบๆ ไปประเด็นที่เกิดขึ้นตั้งแต่คลองจั่น นพเก้า และไล่มาจนถึงของรถไฟ กลายเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญที่ทาให้ทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้พยายามที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาก็อยากจะให้ข้อมูลกับสมาชิกได้รับทราบว่า ณ ปัจจุบันทางด้านราชการโดยท่าน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลย์กาธร หรืออาจารย์ยักษ์ ก็ได้รับมอบหมายให้ดูแล
เรื่องสหกรณ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ซึ่งมีบทบาทมากเข้ามาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์อย่างต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือท่านรัฐมนตรีกอบศักดิ์ ภายใต้รัฐมนตรีกอบศักดิ์ปัจจุบันได้มีการร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ขึ้น
แล้วก็คาดว่าอย่างช้าน่าจะมีการนาเสนอ พ.ร.บ. ฉบับใหม่เข้าสู่ที่ประชุม ครม. แล้วก็ส่งต่อไปตามกระบวนการภายใน
เดือนหน้าหรือไม่ก็เดือนถัดไปเป็นอย่างช้า ไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนมิถุนายน พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้มีชื่อเบื้องต้นก็
คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและกากับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ คาว่าสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ในที่นี้เน้นไปที่
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนที่มีเงินทุนตั้งแต่ 5,000 ล้านขึ้นไป หากพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาได้และมี
ผลบังคับใช้ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเรียกรวมกันว่าเป็นสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ 5,000 ล้าน
ขึ้นไป ก็จะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการชุดนี้ จะมีคณะกรรมการชุดภายใต้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็จะมี
คณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด จานวน 15 ท่าน เป็นตัวแทนจากภาครัฐเท่าที่ปรากฏอยู่ในร่างก็ประมาณ 7 คน แล้วมี
ประธานอีก 1 คน ที่เหลืออีก 7 ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ทางด้านสหกรณ์บวก บวกในที่นี้หมายถึงว่านัก
กฎหมาย ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย แต่มีความรู้ทางด้านสหกรณ์ด้วย บัญชีแต่มีความรู้ทางด้านสหกรณ์ด้วย
เทคโนโลยีแต่มีความรู้ทางด้านสหกรณ์ด้วย อย่างน้อยมีอีก 3 สาขาตรงนี้รวมเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่ว่าฐานที่สาคัญคือมีความรู้มีประสบการณ์ทั้งด้านสหกรณ์ ก็จะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการชุดนี้
แล้วคณะกรรมการชุดนี้ตามร่างก็จะมีอธิบดีกรมส่งเสริมเป็นเลขา จะมีปรับอะไรหรือไม่ก็จะติดตามข่าวแล้วก็จะแจ้ง
ให้ท่านทราบในภายหลัง แต่นี่คือความก้าวหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์ เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่มัน
เกิดขึ้นอันนี้เป็นมุมมองของทางฝ่ายของรัฐ โดยส่วนตัวผมก็ได้เข้าประชุมกับรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีช่วยแล้วก็รัฐมนตรี
กอบศักดิ์หลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาเพื่อช่วยกันดูร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ อันนี้ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับของคนในวงการสหกรณ์
เป็นส่วนใหญ่ คาว่าส่วนใหญ่ในที่นี้หมายถึงตัวแทนของสหกรณ์ที่เป็นคณะกรรมการของที่โน่นของที่นี่ แล้วทาง
รัฐมนตรีกอบศักดิ์ก็ได้นาเสนอร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้หลังจากที่มีการประชุมปรึกษาหารือกับตัวแทนของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นระยะๆ ท่านก็ให้นักกฎหมายร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ออกมา และเอามาให้พวกเราดูอีกทีหนึ่ง เราก็
ขอเสนอปรับปรุงแก้ไขส่งไปให้ท่านและรอบสุดท้ายท่านก็จะให้นักกฎหมายของท่านปรับแก้และก็ดาเนินการตาม
กระบวนการ คาดว่าน่าจะภายในไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายน ก็จะรู้ว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้จะผ่านหรือไม่ผ่าน แล้วก็จะมีการ
ปรับแก้ไขอะไรบ้าง ก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารตรงนี้ให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง นั้นก็คือเรื่องแรกที่อยากจะชี้แจงให้กับ
สมาชิกได้รับรู้ได้รับทราบ แล้วก็สืบเนื่องกับปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็อยากจะถือโอกาสนี้รายงานความก้าวหน้า
ความคืบหน้าของการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์อื่นๆ ที่เราทาธุรกรรม
ทางการเงินแล้วก็มีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ก็จะมีหลายสหกรณ์ ในส่วนนี้ก็อยากจะขอให้ผู้จัดการ
รายงานเพราะเป็นเรื่องกฎหมายเป็นหลักก็ให้นักกฎหมายได้อธิบายให้กับสมาชิกได้เข้าใจว่าคณะกรรมการได้
ดาเนินการกับสหกรณ์ต่างๆ ที่ทาธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ว่าตอนนี้เราได้จัดการไปถึงไหน
แล้ว ขั้นตอนใด เราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่มันใช้เวลาเมื่อทุกเรื่องมันเข้าสู่กระบวนการ เชิญผู้จัดการครับ
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ผู้จัดการ ก็จะขอรายงานความคืบหน้ากรณีที่ลูกหนี้ของสหกรณ์ มี 4 สหกรณ์ ซึง่ เป็นที่สนใจของ
สมาชิก กรณีแรกก็คือเรื่องของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ซึ่งอันนี้เราก็มีเงินกู้อยู่ 1,431 ล้าน และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นยื่นฟื้นฟูกิจการซึ่งศาลล้มละลายกลางได้รับคาร้องและสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟู
กิจการ ซึง่ เราจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ตารางชาระหนี้ก็คือว่าเขาจะชาระเงินต้นเดือนละ 9,540,000 พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 ต่อปี ตั้งแต่มกราคม 59 เป็นต้นมาปัจจุบัน ถึง 30 มีนาคม 61 มีหนี้คืนจากคลองจั่นจาก 1,400 กว่าล้าน
เหลือ 1,173,420,000 บาท ก็ยังส่งชาระตั้งแต่มกราคม 59 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันทุกเดือน ส่วนกรณีของยูเนี่ยน
คลองจั่นมันยังมีเงินส่วนหนึ่งคือเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อนแผนฟื้นฟูกิจการ ดอกเบี้ยนี้เป็นเงิน 104 ล้าน ซึ่งมันไปพัก
ไว้ในบัญชี 104 ล้าน เขาจะทยอยชาระ 5 ปี ประมาณครึ่งปี 1 ครั้ง คือเริ่มชาระมาตั้งแต่ 30 มิถุนายน 59 เป็นชาระ
งวดละ 10,470,712.33 บาท ผมขอรายงานต่อเนื่องสักครู่ครับ ผมขอรายงานให้จบก่อน
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ รายงานแบบนี้ไม่มีประโยชน์ครับ ไม่มีรายละเอียดไม่แจกเหรอครับ แจก
หรือเปล่าครับ ถ้ารายงานอย่างนี้มันต้องแจก เพราะฟังอย่างไรก็ไม่เข้าใจ
ประธาน คืออย่างนี้ครับ ต้องการรายงานให้ทราบความคืบหน้าเท่านั้นเอง อย่าไปติดกับตัวเลขอะไร
ให้เห็นแต่เพียงว่าเราได้ทาอะไรไปเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง เป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ แต่ตัวเลขสาคัญนะ ตกลงสาคัญครับ
ประธาน เข้าใจว่าตัวเลขสาคัญ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ว่าทาอะไรไปบ้าง ถ้าผมได้อ่านมาบ้างก็พบว่าสหกรณ์คลองจั่นก็ไม่ได้จ่าย
เราครบตามเงื่อนไข อย่างนี้มันรายละเอียดมันตรวจไม่ได้ ถ้าพูดอย่างนี้มันก็จบก็ลอยๆ ไปเลย ต้องมีเอกสารประกอบ
ครับผมขอให้ที่ประชุมช่วยกันเสนอว่าต้องมีเอกสารประกอบ
นายบุญชอบ มีนาภา ถูกต้องครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ขอบคุณครับ
ประธาน เชิญรายงานต่อครับ
นายทวี กาญจนภู เห็นด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่วันนี้พูดอีกตัวเลขหนึ่ง และอีกวันหนึ่งก็พูดอีก
ตัวเลขหนึ่ง อย่าใช้คาว่าติดกับตัวเลขนะครับ ตัวเลขถ้าวันนี้ไม่ใช่บาทสองบาท เป็นพันล้าน ขอโทษนะครับผมขอพูด
ต่อให้จบ ต้องขึ้นเป็นเอกสารให้ผมเป็นหลักฐาน
ประธาน ผมยังไม่อนุญาตให้พูดเลย ขึ้นมาแล้วก็พูดเลยต้องทาตามกฎกติกาก่อน ขออนุญาตก่อน
และก็บอกชื่อ นามสกุล หมายเลขสมาชิก คืออยากให้มันเป็นระบบ ผมไม่อยากให้เราจ้องบางประเด็นหรือติดคาพูด
บางคาพูด ผมใช้คาพูดที่ผิดก็ขอประธานโทษ ขอประธานอภัย เจตนารมณ์ที่จะแจ้งให้ทราบเรื่องนี้มีเรื่องเดียวครับนั่น
ก็คือต้องการให้รู้ความคืบหน้าว่าเราทาอะไรไปบ้าง เพราะมีหนังสือจากสมาชิกถามมาเป็นระยะว่าเรื่องนี้ไปถึงไหน
แล้ว ก็เลยถือโอกาสแจ้งให้ทราบเฉยๆ ไม่ได้มาให้พิสูจน์อะไรใดๆ ทั้งสิ้น แจ้งให้ทราบว่ากรรมการได้ทาอะไรไปบ้าง
รับทราบก่อนและจะมีประเด็นอะไรค่อยว่ากันทีหลัง
นายทวี กาญจนภู ขอความชัดเจนครับ เป็นพันล้านครับ ต้องความชัดเจนแน่นอน
ประธาน ตกลงจะให้แจ้งไหมครับ
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นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ต้องแจ้งครับ และมันมีเรื่องค้างกันอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งประธานรับปากว่าจะ
เอารายละเอียดของงบประมาณมาชี้แจง คราวที่แล้วก็ไม่ได้ชี้แจง คราวนี้ก็ไม่เห็นในหนังสือเล่มนี้อีก วันนั้นผมต้อง
ทวงถามกับอาจารย์จรูญ เพราะอาจารย์จรูญเป็นคนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาชี้แจง วันนี้ก็ไม่ชี้แจงมา 2 ครั้งแล้ว
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้ว พอเราทวงถามท่านประธานก็บอกว่าพูดไปเฉยๆ ซึ่งผมว่าพวกตัวเลขเหล่านี้มันสาคัญ
เหมือนกับงบประมาณเราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละรายการของท่าน ท่านตัดไปเมื่อไร ตัดอย่างไร เพราะวันนั้นอาจารย์
จรูญก็เป็นคนสรุปว่าเอาไป 90 ล้านก่อน แล้วก็ไปทาเสนอกลับมา แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกัน
ประธาน เรื่องงบประมาณวันนั้นก็ให้อาจารย์พงษ์ศักดิ์ไปแล้ว 1 ชุด ผมมีชุดเดียวก็ให้ไปแล้ว วันนี้
เราก็เตรียมเอกสารมาให้ส่วนหนึ่งครับ ใครสนใจขอได้ครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน คงไม่ใช่ครับ เพราะว่างบประมาณมันเป็นเรื่องของสมาชิกทุกคน ไม่ใช่
เฉพาะคนที่สนใจเท่านั้นถึงจะได้รายงานถูกไหมครับ ถ้าคุณมาอ่านตอนนี้
ประธาน ขออนุญาตครับเดี๋ยวไปคุยกันตามประเด็นนะครับ ตอนนี้ขอเป็นเรื่องแจ้ง
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ไม่ใช่ ประเด็นที่ผมมายืนยันว่าพอท่านแจ้งไปมันก็เลยข้ามไป นี่ผมมา
ยืนยันว่าครั้งนี้ครั้งที่ 2 แล้วที่เอกสารของบประมาณ นี่ผมอ้างเพราะว่าท่านบอกว่าคือแจ้งเพื่อให้รับทราบไปเรื่อย ซึ่ง
ตัวเลขมันสาคัญผมก็เลยยืนยันว่าเห็นไหมครับว่าแค่งบประมาณซึ่งท่านรับปากจากที่ประชุมว่าจะให้นามาแจกในที่
ประชุม แล้วก็ไม่ได้แจกมาจนถึงวันนี้ ไม่อย่างนั้นท่านก็พูดลอยลมไปเรื่อยๆ ถูกไหมครับ
นายทวี กาญจนภู ถ้าท่านประธานอยากทราบชื่อผมคือ ชื่อนายทวี กาญจนภู เลข 230476
ขอต่อเรื่องประเด็นอาจารย์พงษ์ศักดิ์ให้จบ ไหนๆ อาจารย์พงษ์ศักดิ์ก็เริ่มมาแล้ว ประเด็นตรงนี้ถ้าดูในรายงานการ
ประชุมวาระเรื่องงบประมาณประจาปี 2561 มีผม มีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ มีอาจารย์จรูญ ที่อภิปรายเยอะมาก และ
ที่สุดเราตัดงบให้เหลือจากร้อยกว่าล้านทานองนี้เหลือ 90 ล้าน แล้วก็พูดกันตอนท้ายว่าไม่ใช่เพียงแค่อนุมัติตัวเลข
ยอดรวม จะต้องนาเป็นวาระเข้ามาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า 90 ล้าน มันแจกแจงไปสู่รายการอะไรบ้าง จะต้อง
เป็นวาระครับ เพราะฉะนั้นวาระนี้จริงแล้วถ้าไปอ่านรายงานการประชุมทุกท่าน ในรายงานการประชุมวาระเรื่อง
งบประมาณประจาปีในเล่มนี้ วาระนี้ยังไม่จบสิ้น
ประธาน เดี๋ยวเราจะมีวาระรับรองรายงานการประชุม และในรายงานการประชุมก็จะชัดเจนว่าเรา
ได้รับรองงบของเราไปเรียบร้อย ส่วนรายละเอียดเรื่องงบค่าใช้จ่ายที่ทางสมาชิกขอรายละเอียดคราวที่แล้ว บังเอิญ
คราวที่แล้วเราก็ไม่ได้เตรียมแจก แต่เราได้มอบให้กับอาจารย์พงษ์ศักดิ์ไปเรียบร้อย วันนี้เราก็เตรียมมาแต่ไม่ได้แจกให้
ทุกท่านคิดว่าใครสนใจก็มาเอา แต่ถ้าอยากจะดูทั้งหมดเดี๋ยวจะขึ้นจอให้ดู
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เรียนท่านประธานขออนุญาตครับ คือผมอยากจะเรียนว่าถ้าขึ้นจอแล้ว
จะรู้ไหมว่าที่มาที่ไปตรงนี้มันเป็นอย่างไร และเรื่องงบประมาณไม่ใช่ดูแค่ปุ๊บแล้วก็จบแล้วครับ เพราะมันจะมี
รายละเอียดอยู่ข้างหลังอีก ที่วันนั้นทวงถาม จริงๆ แล้ววันนั้นก็อยากจะอภิปรายเพราะว่ามันมีหลายรายการที่
อยากจะถาม พวกนี้ซึ่งมีรายละเอียดที่ผมจะถามว่าสมาชิกถ้าไม่ได้อ่านมาก่อนถึงแต่ละรายการจะรู้ไหมว่าที่มาที่ไป
ของรายการนี้เป็นอย่างไรแล้วก็จะมาให้อ่านกันในห้องประชุม ผมว่าคงไม่มีที่ไหนแม้กระทั่งพระราชบัญญัติ
งบประมาณแผ่นดิน เขายังให้อ่านล่วงหน้านะครับ ไม่ใช่ว่าเอามายื่นในที่ประชุม
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ประธาน ขอโทษนะครับอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ขอความกรุณาอย่างนี้นะครับ คือผมเห็นการประชุมของ
เราแต่ละครั้ง ประธานยังไม่ได้ดาเนินการอะไรให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ เราก็จะมีการขึ้นมาขอนั่นขอนี่ ถามนู่นถามนี่
ยกประเด็นนั่นยกประเด็นนี่ขึ้นมาต่อเนื่องสม่าเสมอ ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องที่ท่านนาเสนอไม่สาคัญ แต่
อยากจะขอให้ดาเนินรายการไปตามกาหนดก่อนแล้วในระหว่างทางที่มันมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงก็มาว่า
กัน ไม่อย่างนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้ มันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ครบองค์ประชุมอีกแล้ว ก็ต้องไปวิสามัญเพิ่มเติมอีก มัน
ไม่จบง่ายๆ ขอให้เอาส่วนที่สาคัญตามวาระไปก่อนได้ไหม อันนี้เป็นการขอร้องกันมันจะได้ดาเนินการต่อเนื่องไป
ไม่เช่นนั้นเราก็จะพูดอย่างนี้ อธิบายไปอธิบายมาก็ 1 ชั่วโมงผ่านไปก็ไม่มีข้อสรุปอีก มันก็ลาบาก ขออนุญาตดาเนิน
รายการรายงานการประชุมก่อนนะครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมชื่อพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ เลขที่
263228 ท่านบอกว่าแจ้งเพื่อทราบ ไม่ใช่แจ้งเพื่อทราบแล้วหายไปเลย ท่านเตรียมตัวไว้หน่อย
ประธาน คือกาหนดมาเป็นวาระ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ จะเป็นแจ้งเพื่อทราบอย่างไรถ้ามันเป็นเรื่องสาคัญก็ต้องมีเอกสารประกอบ
ให้คนเขารู้เรื่อง นี่แจ้งเพื่อทราบแต่ไม่รู้เรื่อง ผมจะยกตัวอย่างวันหนึ่งที่รายงานนี่ที่ผมนั่งดูและสะดุดตาขึ้นมาคือผล
การดาเนินงานที่รายงานเป็นระยะ รายเดือน ตัวอย่างตัวเลขที่มันกระโดดฮวบฮาบเลยและเราไม่รู้ว่ามันไปหลบอยู่
ตรงหน้าไหน
ประธาน ขอโทษนะครับอาจารย์พอพันธ์ ขอโทษจริงๆ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ไม่เป็นไรครับขอโทษเรื่องนี้ผมก็จะพูดต่อ
ประธาน โทษนะครับมันเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ถ้าท่านไม่ต้องการทราบสิ่งที่ผมจะแจ้งผมก็จะเข้า
สู่วาระที่ 2
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมต้องการทราบ ผมต้องการเอกสารเพื่อที่จะรู้ว่าแจ้งอะไรมาและมัน
เชื่อถือได้ไหม เอกสารที่แจกผลการดาเนินงานที่ส่งถึงสมาชิกทุกคน 1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น อยู่
ดีๆจาก 1,570 ล้าน เดือนพฤศจิกายน 60 พอขึ้นมา 61 มันเหลือ 500 กว่าล้าน
ประธาน ขอโทษนะครับที่อาจารย์พูดอยู่ในวาระอะไรครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมว่าแจ้งเพื่อทราบนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นขนาดดูอย่างนี้ยังไม่เข้าใจเลย
และจะมาพูดลอยๆ อย่างนี้ใครจะเข้าใจ ท่านเตรียมตัวหน่อย นี่สหกรณ์ขนาดหมื่นล้านนะครับ และท่านมีปรัชญา
อะไรเยอะแยะแต่ขอร้องเลยว่าทาให้สมาชิกเชื่อใจหน่อยแล้วฟังแล้วเข้าใจ ไม่ใช่พูดไปอย่างนั้นและขอร้องจะจัดโน้น
จัดนี่ ขอร้องเลยว่าตรงนี้จะต้องทาเอกสารแจก ถ้าท่านมาแจ้งว่าไม่แจกเอกสารใครจะไปรู้เรื่อง เพราะฉะนั้นท่านต้อง
รับผิดชอบ ผมถามง่ายๆ ตัวเลขที่มันพันกว่าล้าน 1,500 กว่าล้านเหลือ 500 ล้าน เงินฝากสหกรณ์อื่น ส่วนที่เหลือมัน
ไปหมกอยู่ในช่องไหน แค่นี้เอง ใครช่วยตอบหน่อย
ประธาน ผมขอดาเนินตาม
นายทวี กาญจนภู ที่ท่านประธานมากล่าวหาสมาชิกไม่มีมารยาท
ประธาน ขอโทษทีครับขอให้ถอนคาพูดครับ ผมไม่ได้กล่าวหาเลย
นายทวี กาญจนภู ขอถอนครับ
ประธาน ขอมีมารยาทหน่อยพูดตรงๆ
นายทวี กาญจนภู ถ้าอย่างนั้นขอเอกสารจากผู้จัดการมา
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ประธาน หยุดพูดก่อนครับจนกว่าผมจะอนุญาตให้พูด ขออนุญาตพูดด้วยภาษาท่าทีที่มันเป็นกันเอง
หน่อย อยากรู้ข้อมูลก็ขอข้อมูลได้ไม่ใช่จะมาตาหนิติเตียนอะไรจนเกินความเป็นจริง โดยเจตนาของผมและของพวก
เรา เราทาด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่อง
นายทวี กาญจนภู ถ้าการประชุมที่ดีก็จะไม่มีใครตาหนิ ผมขอเอกสารที่ผู้จัดการจะอ่าน ถ่ายแจก
ตอนนี้เลยได้ไหม
ประธาน เรื่องอะไรครับ
นายทวี กาญจนภู เรื่องที่จะรายงานให้ทราบนี่ล่ะ ที่กาลังรายงานเพื่อทราบนี่ล่ะ ที่ผู้จัดการใช้อ่าน
ถ่ายแจกเอกสารตอนนี้เลยได้ไหมครับ ตามการประชุมนี้เลย ไหนๆ เตรียมมาแล้วก็ถ่ายแจกเลย แค่นั้นแหละจะได้
หมดปัญหาเรื่องไม่มีเอกสาร
ผู้จัดการ คือผมไม่ได้ทาเป็นเอกสารมาแต่อันนี้เป็นชีสคู่มือและผมก็เอาที่เราสัมผัสที่เรามีข้อมูลอยู่ก็
มาแจ้งให้ทราบเฉยๆ แต่จริงๆ รายการการชาระหนี้สามารถดูในตารางอยู่แล้ว สามารถขึ้นจอได้เลย เดี๋ยวจะให้
เจ้าหน้าที่ขึ้นจอให้ แต่ไม่ได้ถ่ายมาเพราะฉะนั้นตารางนี้ก็ไม่ได้ปิดบังอะไร เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดไว้หน้าสหกรณ์เลยก็ได้
ตารางชาระหนี้ของยูเนี่ยนคลองจั่น
ประธาน ผมบอกจุดประสงค์ของผมเรื่องแจ้ง ที่ผมกรุณาแจ้งเจตนาดีอยากให้สมาชิกรู้
ความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราทาไปถึงไหน อะไร อย่างไร เท่านั้นเอง
นายทวี กาญจนภู เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเจตนาดี เป็นความจาเป็น ไม่ใช่เจตนาดีหรือเจตนาร้ายแต่เป็น
เรื่องความจาเป็นที่กรรมการบริหารจะต้องนาเสนอรายงานเป็นระยะๆ อยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องเจตนาดี ผมไม่รับความ
เจตนาดีอันนี้นะครับ และจริงๆ จะต้องบอกด้วยว่าถ้าอย่างนั้นการรายงานครั้งนี้จะต้องบันทึกในรายงานการประชุม
ด้วย เพราะเป็นตัวเลข
นายอุดม โชคศิริ ขออนุญาตครับ ผมอุดม โชคศิริ เหรัญญิกของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ต้อง
ขอกราบประธานโทษว่าเวลาการจัดประชุมในวันนี้หรือที่ผ่านมาเข้าใจว่าประธานมีเจตนาดี พอรับเรื่องมา จริงๆ
พวกผมก็ไม่ค่อยรู้ จริงๆ ไม่ได้ปรึกษากัน แต่ด้วยความเจตนาดีของประธานถ้ารับเรื่องมาจากไหน ประชุมมาจากไหน
ในเบื้องต้นที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบแต่ยังไม่เป็นทางการว่าจะเอาเอกสารมา คิดว่าเป็นจุดประสงค์ของท่านที่เข้าตาม
วาระแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1 อย่างนี้ว่าถ้าเรามาไล่เบี้ยเอาเอกสารตอนนี้ผมคิดว่าท่านคงหาไม่ได้ ของพวกผมเองก็ยัง
ไม่ทราบเรื่องว่าเขาอาจจะประชุมกันมาและแจ้งให้สมาชิกรับรู้ นี่คือเบื้องต้นของขั้นตอนการจัดประชุมในเรื่องของ
หลักการ ก็ต้องขอโทษด้วยที่ประธานแจ้งให้ทราบ แต่ถ้าประธานไม่แจ้งเลย มาถึงว่าวันนี้เรามีการจัดประชุมมีน้าดื่ม
บริการ รับทราบด้วยนะครับ สมมุตินะ สมาชิกก็จะไม่ทราบเบื้องต้น อันนี้คือยกตัวอย่าง ต้องขอกราบขอโทษจริงๆ
ต่อด้วยวาระเลยครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธาน กระผมอาจารย์จรูญ มหิทธาฟองกุล 142284 จาก
คณะวิศวะ ขออนุญาต คือผมอยากจะให้ที่ประชุมเราอย่า pressing คณะกรรมการดุเดือดนักเลย เพิ่งจะเริ่มต้นเอง
ขณะเดียวกันทางทีมท่านก็พลาดไปนิดหนึ่ง ผมเรียนอย่างนี้ได้ไหมครับรายละเอียดอย่างนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าท่าน
เห็นว่ามันสาคัญอย่าให้ทราบแค่ร้อยกว่าคนในนี้เลยครับ เอาเข้าข่าวสารสหกรณ์ถ้าจะให้เร็วนะครับ เอาเว็บที่คุณมี
มาให้ ผมไม่อ่านหรอกครับข่าวในสหกรณ์ แต่ผมอ่านไลน์คุณทุกครั้งที่ส่งมา เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเอาตัว
เปรียบเทียบว่าเขาจะต้องจ่ายเท่าไร และจ่ายมาแล้วเท่านี้ และจะเอามาเป็นผลกาไรปลายปี อย่างนี้สมาชิกก็จะเห็น
ว่ามันมี movement ของสหกรณ์คลองจั่นตลอดเวลา แล้วก็ไม่ต้องมานั่ง pressing เพราะว่าท่านประธานจะได้เข้า
รายงาน ตรงนี้ก็เป็นเรื่องพลาดกันได้พวกเราอย่าไปอัดพวกเขาให้มากนักเลย แต่ว่าพลาดแล้วยอมรับเอกสารต่างๆ
อย่างอาจารย์พอพันธ์กล่าวก็ถูกต้องเพราะว่าเรื่องใหญ่
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ประธาน เดี๋ยวเราจะติดไว้ที่สหกรณ์ส่วนหนึ่งและจะส่งเข้าไปที่ข่าวสหกรณ์หรือไม่ถ้าขึ้นเว็บเราก็จะ
ขึ้นเว็บให้และขอให้ไปเปิดดูกัน มันไม่มีการปิดบังใดๆ ทั้งสิ้น และอย่างที่ผมชี้แจงไปเมื่อสักครู่อยากให้รู้
ความก้าวหน้าเท่านั้นเองว่าเราทาอะไรไปบ้าง ไม่ได้ตั้งใจจะมาเจาะลงรายละเอียดวิเคราะห์อะไรทั้งหมดทั้งมวล
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล แต่ที่ท่านอยากให้เราทราบเรื่องมันใหญ่ครับ เขาก็จะมองว่าใช่หรือเปล่า
ที่รับมาแค่นี้ กี่ล้าน
ประธาน เดี๋ยวติดให้ที่สหกรณ์และส่งผ่านทางข่าวและก็เว็บ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ครับขอบคุณครับ
ประธาน ขออนุญาตไปวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายทวี กาญจนภู ตกลงจะไม่แจ้งเหรอครับ
ประธาน ก็จะส่งให้ ถ้าจะฟังผมก็จะแจ้ง
นายทวี กาญจนภู ฟังครับและจะไม่ท้วงอะไรอีกแล้ว
ประธาน ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับ ถ้าอย่างนั้นผู้จัดการขึ้นมาใหม่ เอาเรื่องที่ 2 เรื่องนพเก้า
นายทวี กาญจนภู ท่านจะต่อนพเก้าเลยเหรอ เรื่องคลองจั่นก่อนที่ผู้สอบบัญชีบอกว่าปีที่แล้ว
คลองจั่นจ่ายมาไม่ครบ แล้วมันอย่างไรต่อ ทั้งปัจจุบันและอนาคต
ประธาน ครั้งล่าสุดเขาจ่ายไม่ครบตามสัญญาเพราะว่าที่ดินที่เขาขาย ขายได้แล้วยังไม่ได้เงิน มัน
ต้องรอเป็นขั้นเป็นตอนของเขา แต่ขายได้แล้ว เดิมทีขายไปแล้วรอบหนึ่ง ถ้าตอนนั้นไม่มีคณะกรรมการตัวแทน
คณะกรรมการเจ้าหนี้ของคลองจั่นเป็นตัวแทนเจ้าหนี้รายย่อยเขาไปยื่นศาลว่าการประมูลขายที่ดินครั้งนั้นมันไม่น่าจะ
ชอบ มันก็เลยถูกระงับไปและศาลก็บังคับให้ขายทอดตลาดด้วยวิธีของกรมบังคับคดี มันก็ยืดออกไปอีก 1-2 เดือน
ประกาศขายทอดตลาดและต่อมาก็ขายได้ ก็เจ้าเก่าที่มาประมูลและก็ได้ไป แต่ตอนนี้มันก็รอว่าเขาเอาเงินมาจ่าย
ภายในกาหนด ถ้าผมจาไม่ผิดน่าจะสิ้นพฤษภาคมที่เขาจะต้องมาจ่าย ไม่อย่างนั้นก็จะล้มเลิกการประมูลนั้นไปอีก ถ้า
เขาได้เงินก้อนนี้ 300 - 500 ล้าน เขาก็จะมาจ่ายให้ทันทีกับเจ้าหนี้ อันนั้นคือคาอธิบายสั้นๆ โอเคไหมครับ ตกลงจะ
ฟังเรื่องแจ้งสั้นๆ ไหม ต่อไปก็จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสหกรณ์อื่นที่เราทา และอย่าเพิ่งไปลงรายละเอียด
นายทวี กาญจนภู แจ้งที่เตรียมมาเลยทุกสหกรณ์
ผู้จัดการ ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับ อย่างกรณีของนพเก้ารวมใจซึ่งทางจาเลยเขายื่นขยาย
คาอุทธรณ์อยู่ เมื่อตอนต้นเดือนเมษายน ปัจจุบันผู้สอบบัญชีก็แจ้งมาแล้วและเราก็ได้ตรวจสอบสานวนแล้วว่า
สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ เพราะฉะนั้นคดีเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา สหกรณ์ก็เป็น
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ปัจจุบันทนายความก็ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินก็คือโฉนดที่ดินที่มหาสารคาม อยู่ระหว่างการ
ยึดทรัพย์เตรียมขายทอดตลาด ซึ่งราคาประเมินเราก็ได้คุยไว้แล้ว อันนี้คดีเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนคดีมงคลเศรษฐีก็อย่างที่
ทราบ
นายทวี กาญจนภู เวลาที่แจ้งทบทวนด้วยครับ คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 3 ฉบับ ว่าด้วยนพเก้า
รวมใจ เดือนพฤษภาคมกับเดือนสิงหาคม ว่าอย่างไรครับ อย่าแจ้งเสี้ยวเดียวครับแจ้งให้ครบถ้วนทุกกระบวน
ผู้จัดการ เรื่องนพเก้ารวมใจก็จะมีคาสั่งที่ว่ากรมให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องโดยให้ดาเนินการ
ตรวจสอบว่ามีความเสียหายหรือไม่ ถ้าเสียหายให้ดาเนินคดีกับคณะกรรมการ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดย
คณะกรรมการมีมติให้ดาเนินคดีไปแล้ว ขึ้นศาลไปหนึ่งนัดแล้วก็เดือนพฤษภาคม ศาลให้เลื่อนไปเดือนมิถุนายนอีก
ครั้งเพราะว่า
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นายทวี กาญจนภู ดาเนินคดี พูดให้ครบถ้วนครับไม่ต้องเกรงใจคนบนเวที
ผู้จัดการ ดาเนินคดีกรรมการชุดที่
นายทวี กาญจนภู เท่าไรครับ
ผู้จัดการ ชุด 52-53
นายทวี กาญจนภู กี่คนครับ เมื่อวันที่เท่าไหร่
ผู้จัดการ 21 คน อันนี้ก็ฟ้องไปแล้วก็อยู่ระหว่างดาเนินคดี
ประธาน ผมว่าอย่างนี้ เดี๋ยวมันจะลงรายละเอียดไปเรื่อยๆ มันก็ไม่เป็นไปตามที่อยากจะรายงานให้
ทราบความก้าวหน้า ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพราะถ้าลงรายละเอียดมันไม่จบนะ รายละเอียดมันเยอะมาก
นายธารงค์ มะลิอ่อง ผม นายธารงค์ มะลิอ่อง เลขที่สมาชิก 331866 อยู่สานักงานวิทยทรัพยากร
ผมว่าการดาเนินการประชุมถ้าเป็นอย่างนี้เราเสียเวลาไปเยอะมาก แล้วเป็นอย่างนี้มา 3 ครั้งแล้วครับ ประชุมใหญ่ก็
ไม่เสร็จ เปิดวิสามัญครั้งที่ 1 ไม่เสร็จ มาครั้งที่ 2 คือการดาเนินการประชุมผมอยากขอร้องว่า เราควรจะทาตามวาระ
วาระที่ชี้แจงทางด้านกรรมการชี้แจงไปจนจบวาระ ท่านที่มีข้อขัดข้องหมองใจในข้อมูลที่จะต้องไต่ถามก็จดไว้ว่าจะ
ถามกันอย่างไร เมื่อเสร็จสิ้นการรายงานจากคณะกรรมการและก็ไปชี้แจงกันในตอนนั้น ซึ่งมันจะเป็นวาระไป ถ้าเรา
ดาเนินการอย่างนี้มันวนอยู่อย่างนี้ แล้วมันไม่จบ พอไม่จบก็เปิดวิสามัญ ถามว่าเงินใคร เงินสมาชิกครับ เสียทั้งเวลา
เสียทั้งเงินไปเยอะมากเกี่ยวกับการดาเนินการประชุม และเป็นอย่างนี้หลายครั้ง ถ้าขัดข้องหมองใจคู่กรณีทั้งหลาย
ขอให้ทางสหกรณ์ เปิดสหกรณ์ ตั้งแต่ 9 โมง จน 4 ทุ่ม ไปคุยกันเลยครับ เปิดอกคุยกันให้หมด เพราะเท่าที่ผ่านมาผม
เห็นที่ผ่านมาเมื่อไวๆ นี้ มีการประชุม 4 ฝ่าย ผมเคยพูดในที่ประชุมครั้งที่แล้ว ประชุม 4 ฝ่าย หมายความว่าอะไร มี
คณะกรรมการดาเนินการใช่ไหม อาจารย์ก็อยู่ในชุดนั้น มีตัวแทนจากกรมส่งเสริม มีตัวแทนจากคณะกรรมการ
เลือกตั้ง มีตัวแทนจากผู้ร้องทั้งหลาย คือประชุมร่วมกัน 4 ฝ่าย และการดาเนินการก็เป็นไปตามโอกาสตามวาระซึ่ง
มันไม่เสียเวลาที่ประชุมนี้หรอกครับ แต่มันเกิดประโยชน์กับการทางานของสหกรณ์ อย่างนั้นเราไปทาอย่างนั้น แต่
การดาเนินการของการประชุมใหญ่มันควรจะจบสิ้นไปแล้วครับ 3 ครั้ง มันเกินไปแล้ว ขออนุญาตว่าให้ดาเนินการไป
ตามวาระที่มีอยู่ท่านรายงานเสร็จ ท่านขัดข้องหมองใจถามครับ ถามแล้วให้มันจบกันตรงนี้ มันจะได้เป็นวาระ วาระ
ไปไม่อย่างนั้นถ้าวันนี้ไม่จบ เราจบ เพราะมันหลายครั้งแล้วครับ
ประธาน ขอบคุณครับ ขออนุญาตเข้าสู่วาระเลยนะครับ
นายสมบุญ บุญดีกุล ผมสมบุญ บุญดีกุล สมาชิกหมายเลข 291458 จริงๆ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
สหกรณ์ควรแจ้งให้สมาชิกทราบต่อเนื่อง เพราะจริงๆ แล้วสมาชิกมีข้อขัดข้องมีข้อที่ต้องการทราบความคืบหน้าของ
ทุกคดี ทุกการดาเนินการของสหกรณ์ เพราะฉะนั้นท่านประธานควรจะทาจดหมายข่าวแจกสมาชิกทุกคน หรืออะไร
ก็แล้วแต่ไม่ใช่ติดประกาศที่สหกรณ์ครับ เพราะสหกรณ์จาม 9 ไม่ค่อยมีคนไปหรอกครับ ควรจัดทาจดหมายข่าวแจ้ง
รายละเอียดเป็นระยะๆ ว่าตอนนี้ทาอะไรไป คดีโน้นคดีนี้เป็นอย่างไร เครดิตยูเนี่ยนเป็นอย่างไร นพเก้ารวมใจเป็น
อย่างไร ปี 52-53 เป็นอย่างไร ที่แจ้งให้สมาชิกทราบ แค่จดหมายข่าวแค่นั้นเองไม่ต้องประธานมาแจ้งในที่ประชุม
เสียเวลา ขอบคุณครับ
ที่ประชุมรับทราบ
94
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
ประธาน Ok ครับ อย่างนั้นจะทาตามนั้นก็แล้วกัน ถ้ามีประเด็นอะไรขอให้เราจัดประชุมเราก็จัด
ประชุมที่สหกรณ์ของเราได้และซักถามกันได้เต็มที่ ตกลงเอาอย่างนั้นนะครับ ขออนุญาตไปวาระที่ 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ขอให้สมาชิกดูในเอกสารที่แจกไปตั้งแต่หน้า 9 ใครมีประเด็นตรงไหน
เราได้ส่งเอกสารไปให้ล่วงหน้า ถ้าใครยังไม่ได้รับเราก็มีเตรียมไว้ที่หน้าห้อง มีประเด็นอื่นใดไหมครับในการประชุม
เชิญเลยครับ ถ้าใครอ่านมาแล้วมีข้อสงสัย เชิญเลยครับ
นางสาวอุ่นเรือน เทพธาดา 22752 ขออนุญาตให้แก้ไขหน้า 34 บรรทัดแรก ดิฉัน นางสาวอุ่นเรือน
เทพธาดา ไม่ใช่นางค่ะ นางนี่หมายถึงว่าเป็นหม้ายนะคะ หม้ายหย่าร้างนะคะ
ประธาน Ok ขอโทษทีครับ
นางสาวอุ่นเรือน เทพธาดา ขอความกรุณาแก้ไขด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ประธาน หน้า 34 บรรทัดแรก มีที่อื่นอีกไหมครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เรียนท่านประธาน ผมพงษ์ศักดิ์ 161059 มีในหน้า 24 อันที่ 1 ชื่อผม
ในนี้มีหลายแห่ง มีทั้ง ศ และ ษ ที่ถูกต้องเป็น ษ มีหลายแห่งนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งที่อยู่ในพารากราฟเดียวกัน
อีกอันหนึ่งก็คือในหน้า 24 ท่านบันทึกไว้อย่างนี้ ประธาน “ขอตรงนี้ก่อนและจะกลับมาที่อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ตอนนี้ยัง
ไม่ได้เปิดประชุมเลย” บันทึกอย่างนี้ในหน้า 24 และพอถอยกลับมาในหน้าที่ 10 ตรงบรรทัดท้ายก่อนจะขึ้นเลขา จะ
เห็นว่า “เราจะพิจารณาปรึกษาหารือกัน ขออนุญาตเปิดประชุม” ก็เลยแปลว่ามีการเปิดประชุม 2 ครั้งใช่หรือไม่ ซึง่
วันนั้นผมเสนอวาระว่าท่านประธานก็เป็นคนเบรคว่าผมยังไม่ได้เปิดประชุม อันนี้ใช่นะครับ แต่พอในหน้า 10 ก็จะ
บอกว่าในนี้บันทึกว่าท่านประธานขออนุญาตเปิดประชุม เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเปิดประชุม 2 ครั้ง ผมว่า
มันต้องมีครั้งใดครั้งหนึ่งคงคลาดเคลื่อน แต่วันนั้นจริงเพราะว่าผมขอเสนอเลื่อนวาระ และประธานก็บอกว่าผมยัง
ไม่ได้เปิดประชุมเลย ผมไม่ทราบว่าท่านประธานจาได้ไหม และผมก็ขออนุญาตท่านประธาน ขอโทษครับเพราะผม
มาถึงผมก็ขอเสนอเลื่อนวาระ ท่านประธานก็ทักท้วงว่าผมยังไม่ได้เปิดประชุม คุณจะมาเลื่อนวาระอะไร ตรงนี้ก็จะ
เป็นอย่างนี้อันที่หนึ่ง
ประธาน อันนี้ขออนุญาตชี้แจงเลยนะครับ มันอาจจะพิจารณาคล้ายๆ เหมือนที่อาจารย์พูด แต่ถ้า
อาจารย์ดูหน้าถัดไปทันทีเลยของอาจารย์จรูญ อาจารย์จรูญบอกว่ายังไม่อยากให้เปิดประชุม ขอปรึกษาหารือเรื่อง
คาสั่งนายทะเบียนก่อน มันก็เลยติดพันไปถึงตรงนั้นว่าถ้าอย่างนั้นยังไม่เปิดก็ปรึกษาหารือกันไปก่อน และไปเปิดที่
หลังอีกที อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคราวที่แล้ว
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ในนี้มีหลายท่อน ซึ่งลาดับ ผมอ่านในนี้และผมก็ยังไม่เข้าใจว่าบางครั้งมัน
หายไปทั้งท่อนและบางครั้งก็สลับที่ ก็อยากจะเรียนนะครับ
ประธาน หน้าไหนจะได้แก้
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน อย่างอันนี้ที่หายไปเลย ในบรรทัดท้าย เลขาขอดาเนินการตามระเบียบ
วาระระเบียบที่ 1 รับรองรายงานการประชุม และก็ค้างไปเลย ผมก็ยังไม่เห็นเจอเลยว่าในนี้หาไม่เจอ
ประธาน เพราะว่าอาจารย์จรูญขออนุญาตและบอกว่าให้คุยเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาก่อน มันก็เลย
ยังไม่ได้คุยตรงนั้น อาจารย์ดูหน้าถัดไปเลยทันที
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ใช่ครับ แต่ตรงนี้รับรองรายงานการประชุม ผมก็ยังหาไม่เจอแค่นั้นแหละ
ครับ
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ประธาน Ok นะครับ เราแก้สะกดชื่อที่ผิดทั้งหมดเลยน่ะครับ มีประเด็นอื่นอีกไหมครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ประเด็นอื่นในนี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมได้ถามท่านประธาน แล้วก็เรื่องที่
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีการใช้เงินในงบประมาณแล้วก็ไม่มีรายงานแล้วก็ท่านประธานก็เป็นคนบอกว่าเดี๋ยวให้
ประธานก็คืออาจารย์พอพันธ์รายงานในวาระอื่นๆ วันนั้นท่านพูดชัดเจน แล้วก็มันก็จะจบแล้วไม่มีวาระอื่นๆ พอเรามี
ประชุมวิสามัญ ถ้าผมจาไม่ผิด อาจารย์ชูชาติก็อ้างถึงนายทะเบียนบอกว่าการประชุมวิสามัญที่ต่อเนื่องจากสามัญ มัน
จะต้องเอาเรื่องเก่ามาพูดให้จบ และวันนั้นก็ไม่ได้พูดตรงนี้อีก อาจารย์ชูชาติยืนยันได้ใช่ไหม เพราะอาจารย์ชูชาติเป็น
คนเอาบันทึกฉบับนี้ถ้าผมจาไม่ผิดมาให้คุณเรืองชัยอ่านว่าตรงนี้เป็นของพื้นที่ 1 ถ้าผมจาไม่ผิดคนเก่าที่เป็นผู้หญิงที่
อ้างถึงนายทะเบียนเป็นคนบอกว่าถ้าจะประชุมต่อต้องประชุมให้จบ และพอวิสามัญวันนั้นผมมีธุระกลับก่อนปรากฏ
ว่าวาระอื่นๆ ที่ต่อจากสามัญก็หายไป อาจารย์พอพันธ์ก็ไม่ได้พูด เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ขาดหายไปอันที่ 1 และสิ่งที่
อยากจะค้างไว้ตรงนี้ในนี้ก็มีบันทึกว่าท่านประธานบอกว่าเอกสาร ซึ่งรับปากในที่ประชุมในนี้เรื่องงบประมาณว่าจะให้
รายละเอียด และพอประชุมวิสามัญก็มีผมได้รายละเอียดเพราะวันนั้นเป็นความกรุณาของท่านประธาน ท่านประธาน
ก็เอาใบของท่านประธานมาให้ผมอ่าน แต่วันนั้นก็ไปไม่ตลอดอีก ก็มีการปิดประชุมก่อนที่จะได้ดูเรื่องงบประมาณ
และวันนี้ก็ไม่มีรายการอันนั้นมาให้เราดูอีก ซึ่งผมว่างบประมาณผมว่าเป็นเรื่องสาคัญแม้กระทั่งงบประมาณของ
เงินทุนคณะหรืออะไรก็ต้องแจกให้กรรมการในคณะทุกคนทราบครับทั้งหมด หรืองบประมาณแผ่นดินก็เหมือนกัน
เอกสารต้องครบถ้วนเป็นปึกๆ เลยมีรายละเอียด และวันนี้ท่านประธานบอกมาอ่าน ผมเรียนว่ามี 37 รายการที่
ปรับแก้ไขและผมถามว่าสมาชิกจะรู้ไหมว่า 37 รายการนี้มีอะไรบ้าง และใน 37 รายการและยังมีรายการที่ไม่ปรับแก้
ไขอีก ซึ่งก็อยากจะถามเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่อยากจะถาม เพราะผมอ่านดูแล้วจริงๆ วันนั้นอยากจะถามแต่เนื่องจาก
อาจารย์จรูญมาเบรคก่อนว่าเราให้เป็นเลขกลมๆ ก่อนดีไหม แล้วก็ให้กรรมการส่งรายละเอียดมาแจกในที่ประชุม
ต่อไป ซึ่งจนมาวันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่าสมาชิกทุกคนต้องได้รับทราบนี่คือประเด็นของผม
และจะได้ดูพร้อมกันว่ารายการที่ท่านปรับนี่คือรายการอะไรและรายการอะไรที่ท่านไม่ได้ปรับ จริงๆ ผมมีรายการที่
สะดุด ขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวเอารายการนี้ครับ ในรายการก็คือ 3.5 ซึง่ ผมว่าสมาชิกอาจจะไม่ได้เอามาเป็น
เอกสารประกอบประชุมใหญ่สามัญวันที่ 15 กุมภาพันธ์ รายการที่ 3.5 ก็คือค่าใช้จ่ายการบริการด้านการเงินครบ
วงจร ในรายการนี้ผมมีสะดุดก็คือ 5.3.1 ก็คือค่าธรรมเนียมทารายการถอนโอนเงินที่แบงค์เขาคิดเรา ถ้าถามนะครับ
ง่ายๆ ก็คือ สมาชิกไปกด ATM สหกรณ์ต้องจ่ายรายการละ 8 บาท ซึ่งวันนี้ผมว่าแบงค์คิดเราแพงไป วันนี้ผมว่า
หลายคนในที่นี้ก็มี ATM ผมว่า ATM ตอนนี้เขาฟรีกันทั้งนั้น แต่สหกรณ์เราต้องเสียรายการละ 8 บาท ซึ่งผมว่าตรง
นี้มันแพงไป เพราะว่าวันนี้คือฟรีหมดแล้ว ไม่มีนับจานวนครั้งด้วย แต่ก่อนนี้ 3 ครั้ง เกิน 3 ครั้ง คิด 3 บาท แต่เรา
เสีย 8 บาท ทุกรายการ อย่างนี้ผมว่าน่าจะชี้แจงได้แต่ก็ไม่มีอยู่ใน 37 รายการที่ท่านประธานให้มาว่าจะปรับ อะไร
อย่างนี้ผมยกตัวอย่าง ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่อยากจะซักถาม เพราะฉะนั้นพอไม่มีเอกสารมาอยากจะถาม
ว่าสมาชิกจะเห็นตามทันกันไหม แต่ผมเห็นว่ามีบางรายการคือรายการส่วนใหญ่ท่านประธานปรับลดหมด 37
รายการ มีรายการเดียวเพิ่มเงิน เพิ่ม 50,000 บาท ซึ่งเหล่านี้ผมคิดว่าอยากจะให้สมาชิกได้รับรู้รับทราบทั่วกัน ผมก็
อยากจะเคลียร์เรื่องนี้กับท่านอาจารย์จรูญด้วยเพราะวันนั้นอาจารย์จรูญเป็นคนสรุปและบอกว่ากรรมการจะนามา
เสนอเรา ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 2 แล้วยังไม่นามาเสนอเรา ขอบคุณครับ
ประธาน ท่านอื่นมีไหมครับ วาระรายงานรับรองรายงานการประชุม มีประเด็นอะไรที่จะเสนอหรือ
ขอปรับแก้ เชิญครับ
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นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ท่านประธานครับ ผมนายพอพันธ์ เลขที่ 263228 มันมีเรื่องสืบเนื่องจาก
การประชุมครั้งที่ 1 พอดีครั้งที่แล้วเราไม่ได้รับรองรายงานการประชุมก็เลยถามไม่ได้ คราวนี้มีรายละเอียดตรงนี้ ผม
คิดว่าเราต้องทบทวนดูหน่อยว่าที่เราทาไปถูกต้องหรือเปล่าและตัวแทนของกรมส่งเสริมอยู่ที่นี่ด้วย จะได้ให้ท่านช่วย
อธิบายด้วย ในหน้า 12 บันทึกไว้ว่า การที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์แบบมีเงื่อนไข ถือ
เป็นกรณีคณะกรรมการดาเนินการกระทาการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทาให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินการ
บัญชีหรือกิจการหรือฐานะการเงินตามรายงานของผู้สอบบัญชี ดังนั้นจึงมีคาสั่งหนึ่งให้แสดงหลักฐานเกี่ยวกับราคา
หุ้น และเป็นหุ้นที่เรามีบุริมสิทธิ์อยู่หรือเปล่า อันที่ 2 แสดงหลักฐานราคาประเมินที่ดิน ทั้งสองอย่างนี้ต้องทาภายใน
7 วัน นับแต่ที่ได้รับคาสั่งนี้ ซึ่งมีเวลาเยอะแยะก็เลยน่ะ จริงๆ แล้วผู้สอบบัญชีก็จะตรวจและรับรองบัญชี เราต้องให้
ข้อมูลเขาประมาณ 1 เดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ทา และในวันสุดท้ายก็มีการที่จะพยายามให้เขาแก้รายงาน ซึ่งเป็นไป
ไม่ได้ ต้องเรียนให้สมาชิกทั้งหลายทราบว่ามันเป็นไปไม่ได้เราจะไปออดอ้อนหรือคาดคั้นให้เขาทามันไม่ถูกต้องและทา
ไม่ได้จริงๆ คาสั่งข้อที่ 3 ก็คือว่าให้ระงับการนางบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม ที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ไปใช้ ห้ามนาไปใช้ในการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีหรือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์รับรองจนกว่าผู้สอบบัญชีจะให้ความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข อันนี้ชัดเจนเลยว่าทาไม่ได้ ผมอ่าน
ต่อมา ผอ. พื้นที่ 1 บอกว่าท่านมาแสดงความคิดเห็นในฐานะ เป็น ผอ. พื้นที่ 1 นายทะเบียนกาหนดคือหากมีความ
บกพร่องสหกรณ์ต้องไปดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จเสียก่อนถึงจะนางบการเงินนั้นมาใช้ ให้สมาชิกรับรองและจัดสรร
กาไรได้ อันนี้ชัดเจนว่าต้องแก้ก่อน หน้าถัดไปที่เขาเสนอ ท่าน ผอ. ได้เสนอว่าในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ผมขอเสนอ
ว่าการรับรองงบการเงินหรือจัดสรรกาไรสุทธิ นายทะเบียนสั่งระงับไว้ก่อน หากท่านดาเนินการไปวันนี้ ผมไม่ขัดขวาง
แต่เรียนว่าการดาเนินการฝ่าฝืนคาสั่งนายทะเบียนอาจจะถูกเพิกถอนได้ มันจะยุ่งแก้ไขอีก ถ้ากระบวนการแก้ไข
ชัดเจนและค่อยว่ากัน คือจะต้องมีการแก้ไขในความคิดเห็นของท่าน ผอ. พื้นที่ 1 สุดท้ายแล้วในหน้า 34 ที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ มีบางคนพยายามให้ท่าน ผอ. ยอมรับด้วย ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ที่สรุปก็คือมีมติอนุมัติงบดุลตามที่
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์นาเสนอด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ บังเอิญผมไม่ได้มาวันนั้น ถ้าผมมาวันนั้นผมเป็นเสียงหนึ่งค้าน
แน่นอน เพราะทาไม่ได้ ทาไม่ถูกต้อง ผมจะเรียนถามว่าแล้วเป็นอย่างไรต่อมา ผลที่เกิดขึ้นและตอนนี้มันได้รับรอง
แล้วหรือ ท่านนายทะเบียนได้เปลี่ยนคาสั่งของท่านไปแล้วหรือถึงให้เราดาเนินการต่อมาได้จนถึงวันนี้ และถ้าไม่ใช่
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ในการกระทาผิดตรงนี้ ขอบคุณครับ
ประธาน ไม่ได้เป็นการแก้ไขรายงานการประชุมเพียงแต่ตั้งเป็นประเด็นขึ้นมา ก็ตอบสั้นๆ ว่ารับรอง
ทุกอย่างเรียบร้อยถูกต้องหมดแล้วครับ มีหนังสือจาก ผอ.เขต 1 มาให้เราเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่เราทาไปถือว่าเราได้ทา
ตามกติกาที่ว่าไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านอื่นมีไหมครับ ประเด็นอื่นในวาระรายงานการประชุม
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ขอประธานโทษครับผมจะขอสาเนาฉบับนี้ได้ไหมครับ เพราะผมตั้งใจ
จะฟ้องผู้ที่ดาเนินการไม่ถูกต้อง ผมขอสาเนาฉบับนี้ได้ไหมครับ
ประธาน ก็ทาหนังสือมาขอได้
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ขอได้นะครับ ขอบคุณครับ
ประธาน วันนั้นจริงๆ เราพยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมันก็ได้รับการแก้ไขปัญหาไป
ด้วยดีคือถ้าจาไม่ผิดวันนั้นจะมีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับเรื่องเงินกู้ และท่าน ผอ. ท่านก็จะเซ็นชื่อให้เลย วันรุ่งขึ้น
เราก็ทาหนังสือไปและท่าน ผอ. ก็เซ็นมาให้ ก็เรียบร้อย
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นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ผมพงษ์ศักดิ์ 161059 อยากให้ท่านประธาน ดูหน้า 38 ในวรรคที่ 2
และวรรคที่ 3 ในวรรคที่ 3 เป็นอันที่ผมเกิดความสงสัยว่าผมถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์แบงค์คิดค่าถอนไหม เมื่อกี้
นี้บอกว่าแบงค์คิด 1% ผมก็เลยงง เพราะตรงนี้ชัดเจนว่าก่อนหน้านี้คือท่านเลขาบอกว่าถ้าเราถอนเงิน เราเสีย 1%
เพราะฉะนั้นก็เลย มันเนื่องมาจากว่าเราเก็บเงินในเซฟ 15 ล้าน และผมก็ติงว่าเก็บเงินในเซฟ 15 ล้าน มันไม่ได้อะไร
เลย ท่านเลขาก็ช่วยท่านประธานตอบว่าที่เราต้องเก็บเพราะว่าถ้าถอนต้องเสียดอกเบี้ย 1% เพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้ง
เป็นคาถามผมงงมากเพราะวันนั้นท่านเป็นคนบอกว่าเสียดอกเบี้ย 1% แต่ในวรรค 2 ไม่มี เพราะฉะนั้นวรรค 3 และมี
เขียนอย่างนี้ซึ่งใช่ครับเพราะผมพูด ก็กลายเป็นว่าผมมโนสิครับ ว่าแบงค์คิดดอกเบี้ย 1% เพราะเมื่อกี้บอกว่าแบงค์
คิดดอกเบี้ยคิด 1% ผมก็เลยงง เพราะเงินนี้เราพูดถึงเรื่องการจัดการเงินสดที่อยู่ในเซฟ 15 ล้าน ซึ่งผมบอกว่ามัน
เยอะไปถ้าท่านประธานยังจาได้ในวันนั้น ได้อภิปรายตรงนี้ว่าเราเก็บเงินสดอยู่ในเซฟตั้ง 15 ล้าน มันเยอะ ทาไมเรา
ไม่ฝากแบงค์และเราก็ถอนจากแบงค์ ฝากในออมทรัพย์เช้าเราก็ถอนเพราะว่าถ้าถามแบงค์กับจาม 9 อันแรกที่ใกล้
ที่สุดก็คือแบงค์กรุงศรี วันนั้นผมก็ยังพูดแบงค์กรุงศรีอยู่ติดกับปั๊มน้ามันเชลล์ที่พระราม 4 ถ้าเดินจากแบงค์กรุงศรี
มาถึงจาม 9 สหกรณ์เราผมว่าไม่ถึง 10 นาที ก็มาได้ หรือวันนี้ถ้าไกลไปอีกหน่อยก็จาม Square จะเอาแบงค์อะไร
ล่ะ ถอนได้ ซึง่ วันนี้ผมติงก็คือเรื่องของการจัดการว่าเราเก็บเงินสดไว้เยอะไป แต่ในรายงานการประชุมกลายเป็นบอก
ว่ามีผมพูด เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันต้องเติมเพราะวันนั้นชัดเจนว่าท่านเลขาเป็นคนบอกว่าถ้าเราถอนเราต้อง
เสียดอกเบี้ย 1% ซึ่งตรงนี้ผมก็ต่อว่าการถอนแบบออมทรัพย์ มันงงเพราะว่าการถอนออมทรัพย์ไม่เคยเสียดอกเบี้ย
ผมก็ไม่เคยเสียดอกเบี้ย ผมไม่ทราบว่ามีท่านใดที่ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของท่านแล้วเสียดอกเบี้ย 1% เพราะ
ถ้าเขียนอย่างนี้กลายเป็นผมมโน
ประธาน ครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ประเด็นก็คืออยากจะให้เติมเพราะวันนั้นมีการพูดเราต้องเก็บ 15 ล้าน
เราถอนเสียดอกเบี้ย 1% ประเด็นก็คือตรงนั้นเพราะตอบว่าเสียดอกเบี้ย 1% ผมก็เลยต่อว่าสาหรับผมไปถอนเงิน
จากบัญชีออมทรัพย์ผมก็ไม่เคยเสีย ผมถึงงง เพราะถ้าค้างไว้อย่างนี้กลายเป็นผมมโน ถูกไหมครับ จริงๆ แล้ววันนั้น
ท่านเลขาเป็นคนบอกว่าเสียดอกเบี้ย 1% ผมถึงต้องรีบต่อจากท่านเลขาพูด
ประธาน ประเด็นก็คือว่าอาจารย์พงษ์ศักดิ์จาได้ว่าเลขาเป็นคนพูดแต่ไม่มีในบันทึกในรายงานการ
ประชุม เมื่อไม่มีบันทึกรายงานการประชุม วรรคถัดไปที่อาจารย์พงษ์ศักดิ์ บันทึกเรื่องที่อาจารย์พงษ์ศักดิ์พูดมันก็จะ
เหมือนว่าตัวเองมโนขึ้นมา
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ใช่ ก็อยากจะให้มีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นต้องบันทึกก่อนหน้านี้ด้วยครับ
ประธาน จาได้ไหมเลขา
นายณรงค์ เพชรสุก ผมณรงค์ เลขานุการสหกรณ์ ขอชี้แจงว่ากรณีที่บอกว่า 1% มันเป็นคาพูด
จากใคร จากเลขาหรอครับ ถ้าเป็นคาพูดจากผมมันต้องมีในบันทึกรายงานการประชุมหรือในที่ถอดเทปมันต้องมีทุก
คาพูดเลยครับ เพราะเราถอดเทปทุกคาพูด
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นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ ผมอยู่ในที่ประชุม สิ่งที่อาจารย์พงษ์ศักดิ์พูดผมยืนยัน
ทุกอย่าง เปิดเทปเดี๋ยวนี้เลยครับ เรื่องการเปิดเทปเป็นเรื่องที่สาคัญ เพราะว่าผมจะขอติงอย่างหนึ่งเวลาการเขียน
รายงานมีหลายแบบ สิ่งที่ท่านเขียนท่านต้องการเขียนแบบ verbatim ถ้าเขียนแบบสรุปให้ได้ใจความ ก็สรุปได้
ใจความตลอด ไม่ใช่ฤาษีแปลงสาร ข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงมันเป็นข้อเท็จจริงตลอดเวลา ไม่ว่าเวลาผ่าน
ไปนานเท่าไหร่ก็ยังเป็นข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นถ้าสงสัยเปิดเทปครับและขอให้การเขียนรายงานในครั้งต่อไปเลือกเอา
เลยจะเขียนแบบ verbatim ไม่มีปัญหา verbatim มันยาว แต่มีประโยชน์ ตรวจสอบได้ เพราะว่าเทปยังอยู่
ตรวจสอบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะเขียนแบบ verbatim ก็ GMO ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันไม่ถูกต้อง ถ้าจะเขียน
สรุปข้อความให้ได้ชัดเจนก็ไม่เป็นปัญหาอะไร verbatim ก็ยังคงมีอยู่ เก็บไว้ที่สหกรณ์ ตรวจสอบได้ เพราะเหตุที่ได้
บันทึกไปวันเดือนปีที่ผ่านไปมันก็เลือนหายไปได้ ผมบอกว่าสิ่งที่บันทึกเป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญ ข้อเท็จจริงคือ
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นคือข้อคิดเห็น บทสรุปคือบทสรุป แยกแยะให้ชัดเจนจะไม่มีปัญหา การประชุมแต่ละครั้งต้องมี
ประสิทธิภาพครับ ต้องตรงประเด็น ถ้าท่านจัดการดาเนินการดีไม่มีใครโต้แย้งท่านหรอกครับ ทุกคนไม่อยากเสียเวลา
โดยเปล่าประโยชน์ แต่เมื่อเห็นว่าไม่ถูกต้องก็จะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ผมยืนยันทุกคาพูดที่อาจารย์พงษ์ศักดิ์พูดคือผม
นั่งอยู่ในที่ประชุมและตั้งใจฟังการประชุมทุกครั้ง ขอบคุณครับ
ประธาน Ok ครับ ยินดีครับเดี๋ยวเราจะกลับไปตรวจสอบข้อมูลที่ส่วนนี้ถ้ามีการพูดส่วนนี้จริงเราจะ
แก้ไขตามที่ท่านพูดแล้วก็จะแจ้งให้ทราบ ok นะครับ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่บันทึกประเด็นตรงนี้ไว้ด้วยนะครับกลับไป
ตรวจประเด็นตรงนี้ว่าเลขาพูดไปหรือเปล่าในเทป ในการถอดเทป ถ้ามีก็ให้เอามาเติมได้เลยตามที่อาจารย์พงษ์ศักดิ์
ได้ร้องขอไว้ ประเด็นอื่นมีไหมครับ ถ้าไม่มีรับรองรายงานการประชุมนะครับ
นายทวี กาญจนภู ถ้ารับรองรายงานการประชุมแล้วผมขอเสนอประเด็นที่อาจารย์พงษ์ศักดิ์พูดค้าง
มาตลอด ซึ่งผมก็บอกว่าผมเป็นหนึ่งในผู้ที่อภิปรายวันนั้นคืองบประมาณปี 61 ก็มีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ถ้าดูจากรายงาน
การประชุมหน้า 66 จะพบว่ามี 3 ท่านคือผม อาจารย์จรูญและอาจารย์พงษ์ศักดิ์ที่อภิปรายตลอดว่าโอเคยอด net
90 ล้าน แต่สิ่งที่จะต้องมานาเสนอกับที่ประชุมกับสมาชิกไม่ใช่แอบไปให้อาจารย์พงษ์ศักดิ์คนเดียว ก็คือจะต้อง
นาเสนอว่า 90 ล้านนั้น แจกแจงอย่างไร ในที่ประชุมกับสมาชิกและเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมด้วย เพราะสิ่งที่
ประเด็นที่อาจารย์พงษ์ศักดิ์ยกขึ้นมา ณ วันนี้ใบชมพู ณ วันนี้ที่เราใช้กัน จริงๆแล้วทุกแบงค์ฟรีนะครับ เราได้ยินกัน
ไหมครับ All ฟรี แต่ ณ วันนี้เรายังต้องจ่ายอยู่ เป็นสิ่งที่สหกรณ์เรายังต้องจ่ายอยู่หรือไม่ อันนี้เป็นเรื่องจาเป็นที่
จาเป็นนะครับที่จะต้องเอามาพิจารณาเรื่องงบประมาณ ผมกาลังเสนอให้มีวาระตรงนี้ขึ้นมาหลังจากรับรองรายงาน
การประชุม
ประธาน เราจะให้เจ้าหน้าที่ไปสาเนาเพิ่ม เราเตรียมไว้แล้วไปสาเนาเพิ่มงบ 90 ล้านและมี
รายละเอียดและเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราผ่านวาระต่างๆ ตรงนี้ไปและมีเวลาเหลือจะคุยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวก็ยัง
ได้ซักถามกันได้เต็มที่ ยินดีครับ ไม่มีการปิดบัง แต่ขอติงนิดเดียวและคุณทวี ด้วยความเคารพว่าวิธีการพูดขอให้ช้าๆ
อย่ารีบและเลือกคาให้มันตรงจุดตรงประเด็น ยกตัวอย่างสักครู่ชัดมาก ว่าผมแอบเอาไปให้อาจารย์พงษ์ศักดิ์ คาพูด
อย่างนี้ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในที่ประชุมอันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ คือมันเป็นการเดาคนอื่น และจริงๆ วันนั้นมันไม่ใช่เป็น
การแอบเลย ผมบอกเอาไปให้อาจารย์พงษ์ศักดิ์เลยผมมีอยู่ชุดเดียว ต่อหน้าที่ประชุมเลยครับไม่ได้แอบเลยครับ ทุก
คนเห็นหมด ผมมีชุดเดียวเขาให้ผมคนเดียว ผมก็เอาไปให้อาจารย์พงษ์ศักดิ์ อยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยในส่วนนี้หน่อย
ให้เน้นที่สาระเนื้อหาสาระอย่าไปใช้คากระแนะกระแหน เสียดสี หรือประเมินผู้อื่นแบบด่วนสรุป ผมว่ามันไม่เหมาะ
กับการประชุมของพวกเรา ไม่อยากให้เป็นไปอย่างที่ไม่ค่อยดี ใจเย็นๆ หน่อยครับ ผมรับฟังเสมอตลอดครับ เชิญ
อาจารย์พงษ์ศักดิ์
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นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ในหน้า 61 ตรงพารากราฟสุดท้ายที่ตรงนายธีรพล ชื่อผมช่วยแก้ไขด้วย
จริงๆแล้วมันก็จะมีทั้งนาย และ อ. อยู่ในนี้ ผมว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านจะเห็นในหลายที่ส่วนใหญ่จะเป็นนายพงษ์
ศักดิ์ พอมาถึงตรงนี้จะเห็นว่าในหน้า 61 อ. พงษ์ศักดิ์
ประธาน ก็จะรับไปแก้ไข
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน แก้ไขด้วยนะครับ อันนี้เป็น ศ จริงๆ ผมคือ ษ
ประธาน อาจารย์บอกมาแล้ว ผมได้บอกไปแล้ว
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน มันมีหลายแห่งนะครับ
ประธาน ผมให้แก้เป็นตัว ษ เลขาต้องตรวจสอบตรงนี้ให้ดีๆ หน่อยนะครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน อีกอันหนึ่งขอฝากไว้ก็แล้วกัน มีนาย กับ มี อ. เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่ผมเห็นในนี้จะเป็นนายเสียเยอะ อ.ก็แก้เป็นนายด้วย ถ้าสรุปก็คืออย่างใดอย่างหนึ่ง จริงๆ ก็คืออาจารย์ธีระพล ก็
เขียนว่านายธีระพล
ประธาน ok ครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ
นายธีระพล เมฆอธิคม ผมธีระพล เมฆอธิคม ในหน้า 40 ผมได้พูดถึงว่าได้ถามผู้สอบกิจการว่า
ตรวจสอบแบบ Internal audit หรือ compliance ภาษาอังกฤษเข้าใจว่า compliant ตัว t ก็เปลี่ยนเป็น ce ลอง
กลับไปเช็คดูว่าถูกหรือเปล่า ถ้าผิดแล้วผมจะเสียหาย รบกวนนิดหนึ่งดูว่าเป็น ce หรือเปล่า ไปเปิด Google ดูก็ได้
ประธาน เข้าใจครับ อันนี้ผิดแน่นอน เพราะคนถอดเข้าใจความหมายที่ผิด compliance
นายทวี กาญจนภู ขอโทษท่านประธานครับที่อาจจะใช้คาพูดเกินเลยไปนิดหนึ่ง ก็จะขอต่อจาก
เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่จะเสนอเรื่องวาระ ก็คือในหน้า 42 มีวรรคหนึ่งที่อาจจะเป็นวรรคทองของท่าน
ประธานที่บอกว่าที่ประชุมใหญ่มีอานาจเหนือคณะกรรมการ ดังนั้นหน้า 42 ช่วงกลางกลาง เป็นวรรคทองว่าที่
ประชุมใหญ่มีอานาจเหนือคณะกรรมการ ดังนั้นผมขอเสนอวาระที่อาจารย์พอพันธ์จะต้องมารายงานเป็น
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 จาไม่ผิดเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยที่ประชุม
ใหญ่ 9 คน พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณตอนนั้นท่านอาจารย์สวัสดิ์เป็นประธานอยู่ เป็นที่ประชุมใหญ่เพราะฉะนั้น
วาระนี้จริงๆ แล้วควรจะถูกนาเสนอตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ก็แล้ว 22 มีนาคมก็แล้ว 26 มีนาคมก็แล้วอีก ไม่มีการ
กาหนดเป็นวาระให้ชัดเจน เพราะฉะนั้นผมจึงขอเสนอ โดยอาศัยวรรคทองของท่านประธานขึ้นมาเป็นวาระก่อนวาระ
อื่นๆ ที่ไม่ใช่วาระในการประชุมใหญ่ปกติ นอกเหนือจากวาระปกติ ควรจะอยู่ท้าย ไม่ใช่อยู่ในอื่นๆ ควรจะเป็นวาระ
ขึ้นมาก่อนวาระประชุมใหญ่ปกติ และเป็นวาระที่มีหัวข้อชัดเจน ขอเสนอครับ
ประธาน คืออย่างนี้ครับอธิบายสั้นๆ เรื่องกรรมการกากับเราได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการในการกาหนดวาระการประชุมและมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการก็ให้อยู่ในวาระอื่น ซึ่งเราก็ได้แจ้งแต่
การประชุมครั้งแรกแต่ที่ยังไม่มีโอกาสได้นาเสนอก็เพราะว่าปิดประชุมเสียก่อน มันก็ค้างกันมาอยู่ด้วยเรื่อยๆ ยังอยู่ใน
วาระอื่น ก่อนประชุมผมยังบอกอาจารย์อุ่นเรือนวันนี้น่าจะทันจะได้มีโอกาสรายงาน มันไม่ได้หายไปไหนเพราะมติมัน
อยู่ในนั้นแล้วว่าให้อยู่ในวาระอื่น เพียงแต่มันติดประชุมก่อน 2 ครั้งที่ผ่านมา แต่วันนี้น่าจะทันผมว่าวันนี้ไม่มีปัญหา
หรอก แล้วเดี๋ยวก็จบ เชิญครับ
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นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ขอโทษท่านประธานคืออยากให้ท่านประธานดูหน้า 27 ในวาระ 4 ตรงที่
คุณสิรวิชญ์ บรรทัดที่ 5 ลงมาจากที่นายสิรวิชญ์ ท่านประธานจะเห็น main hours ผมว่ามันไม่ใช่ มันน่าจะเป็น
man hours มากกว่า Main และก็ main day
ประธาน เจอแล้วครับ ภาษาอังกฤษตัวแรก Main hours
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน main day ก็เป็น man day main เหมือนกัน
ประธาน man ไม่ใช่ in นะครับ man ที่แปลว่าผู้ชาย ตกลงรับรองได้หรือยังครับ รับรองแล้ว
เชิญครับ
นายบุญชอบ มีนาภา ผมนายบุญชอบ มีนาภา สมาชิกบานาญคณะแพทยศาสตร์ 120680
ถ้ารับรองรายงานการประชุมแล้ว ผมอยากทราบเรื่องของผลในการประชุม เช่น คาสั่งที่ฝ่าฝืนท่านแก้ไขอย่างไรและ
ท่านจ่ายเงินปันผลอันนี้ไม่เกี่ยวกับสมาชิกขอโทษนะเดี๋ยวสมาชิกจะว่า ผมต้องการความถูกต้องขบวนการต้องถูกต้อง
ฟังจากท่านแล้วจ่ายเงินไปแล้วคาแก้ไขข้อบกพร่องกลับมาวันที่ 6 ถ้าจาไม่ผิด แล้วก็ท่านดาเนินการอย่างไร อันที่ 2
เรื่องของการที่ท่านไปออกระเบียบการกู้เงิน ไม่มีดอกเบี้ย ขบวนการถูกต้องหรือเปล่า เพราะมันจะต้องมีมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานกาหนดระเบียบแล้วส่งให้นายทะเบียนให้ความเห็นชอบจึงมาถือใช้ได้ แต่ท่านมารายงาน
เมื่อกี้ ผอ. ยืนรอให้ผมว่ามัน
ประธาน หมายถึงเราไปยืนรอ ผอ.
นายบุญชอบ มีนาภา อย่างนั้นไม่เป็นไร ผมอยากทราบขบวนการที่ถูกต้อง
ประธาน วันนั้นห่วงเรื่องเวลาว่ามันจะช้า สมาชิกจะไม่ได้ ก็ต้องไปคอย
นายบุญชอบ มีนาภา มันก็ไม่มีประเด็นอะไรมากนอกจากว่าคาว่าเงินกู้บวกด้วยดอกเบี้ย นั่นคือ
ความหมาย สตางค์เดียวก็คือดอกเบี้ย อย่างท่านบอกฟรีดอกเบี้ย ผมก็งงว่ามันมีด้วยเหรอระบบนี้ เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย
อันที่ 1 อันที่ 2 ต่อไปรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานว่ามีประเด็นเรื่องของ ผมจะจับแค่ 2 รายการเท่านั้น เรื่อง
ร.ส.พ.ท่านแจ้งว่าผ่อนให้เดือนละ 20,000 ท่านไปต่อสัญญาเงินฝากหรือเงินกู้ผมไม่ทราบ 20,000 จริงๆ เงิน 12 ล้าน
ต่อ 20,000 กี่ชาติจะหมด เฉพาะดอกเบี้ยแต่ละเดือน เดือนหนึ่งประมาณ 50,000 และท่านคณะกรรมการท่าน
อนุญาตให้ผ่อนเดือนละ 20,000 และสหกรณ์นี้มีตัวตนอยู่หรือเปล่าไม่รู้ เพราะสานักงานเขาเจ๊งไปแล้ว ท่านต้องมีมติ
ฟ้องอย่างเดียว เพื่อจะได้ทรัพย์คืนมา เงิน 12 ล้าน ผ่อนเดือนละ 20,000 ดอกเบี้ยจริงๆ คิด 5% 12 ล้าน คือเดือน
ละ 50,000 อันที่ 3 เรื่องสหกรณ์อุบล มนุษย์อะไรสัมพันธ์
ประธาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายบุญชอบ มีนาภา ครับผม มีรายงานว่าในการดาเนินการนั้นเงินสหกรณ์ส่งไปให้ไม่ได้เข้า
สารบบของสหกรณ์แปลว่าอะไรครับ แปลว่าการทาธุรกรรมนั้นไม่ใช่สหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับผู้จัดการ และ
การส่งเงินกลับมาจากบัญชีผู้จัดการ อันนี้ผมไม่เห็นรายละเอียดท่านได้สอบสวนอะไรหรือยัง ฝากแค่ 2 เรื่องนี้ เพราะ
เรื่องเก่าๆ ผมเตรียมมาเป็น 4- 5 ปีแล้ว ขอฝากแค่นี้
ประธาน สหกรณ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราได้มีการสอบไปเรียบร้อยแล้วแล้วแต่รายละเอียด
จาไม่ได้ อันนี้ยืนยันจากท่านรอง อยู่ และเมื่อกี้เรื่องอะไรนะ ร.ส.พ. ตอบหน่อย หลายเรื่องผมก็เริ่มมึน แต่เราก็
พยายามแก้ปัญหา มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนาน เราเข้ามาก็เจอแต่ปัญหารุมเร้าเต็มไปหมด แก้ได้เท่าที่แก้เต็มที่แล้ว
ครับ
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นายศุภฤกษ์ มั่นใจตน ผมนายศุภฤกษ์ มั่นใจตน รองประธาน ขออนุญาตตอบเรื่อง ร.ส.พ.นะครับ
ก่อนหน้าที่จะมารับงานจ่ายให้เดือนละ 10,000 บาท พอเราเข้ามารับงานปีที่ 2 ก็จะให้เดือนละ 20,000 บาท อันนี้
20,000 เฉพาะเงินต้น ดอกเบี้ยเขาให้ครบทุกเดือน อันนี้ครบสัญญาแล้ว ต่อไปเราจะไม่รับการคืนเงินต้นอยู่แล้ว
เพราะเรายกเลิกการฝาก เพราะว่าเราคานวณแล้วว่าฝากเขามาให้เงินแบบนี้จึงต้องใช้เวลาประมาณ 50 ปี ก็เลย
ยกเลิกไปเดี๋ยวก็ทาข้อตกลงมาใหม่ว่าจะอย่างไร เนื่องจากเขามีผลประกอบการที่สามารถต่อเนื่องและมีผล
ประกอบการที่ดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ แล้วอาจจะผ่อนผันเขานิดหนึ่งและก็เขาขายที่เสร็จแล้วก็จะรีบเอาเงินคืนเราให้
เร็วที่สุดในส่วนของ ร.ส.พ.
ประธาน Ok นึกออกแล้วล่ะก็คือปีนี้เราไม่ฝากต่อแล้ว แต่ให้เขาทาแผนบริหารของเขามาให้
เราพิจารณาแต่เราไม่ต่อแล้ว คือถ้าเขาไม่สามารถส่งได้หรือมีประเด็นปัญหาอะไรเราก็ฟ้องตามขั้นตอนไปตามปกติ
เพียงแต่เขาขอเข้าพบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรามีหนังสือตอบไปว่าเราไม่ฝากต่อแล้วเพราะเราโดนสมาชิก
เล่นงานเรื่องนี้และยืดหยุ่นผ่อนมาแล้ว 1 ปี ถ้าเราให้ต่ออีกเราก็โดนเหมือนอย่างนี้ ไม่เลิก เราก็มีมติว่าเราไม่ฝากต่อ
เขาก็เลยขอเข้าพบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและเขาก็บอกว่ามันมีแนวโน้มเนื่องจากว่าเงินที่เอาไปฝากที่อื่นมันยังไม่ได้เขา
ก็ฟ้องแล้วก็ชนะ แล้วก็ยึดทรัพย์ ตอนนี้ก็รอขายทรัพย์ซึ่งถ้าขายได้ก็น่าจะมีเงินมากพอก็ให้เขาทาแผนที่ส่วนนั้นมา
และได้ปรึกษากับฝ่ายนิติการ ถ้ามันเกินเวลาหรือหมดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเราก็ฟ้อง ส่วนจะไปไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้อง
ก็สามารถทาได้ประนีประนอมระหว่างฟ้อง เขาคาดว่าพฤศจิกายน เขาน่าจะดาเนินการอะไรได้บางอย่างบางประการ
ที่น่าจะเป็นที่สรุปและเป็นประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย ถ้าเขาขายได้นะครับ ถ้าไม่ได้เราก็ฟ้องตามปกติ แต่ตอนนี้เราไม่
ฝากแล้ว
นายทวี กาญจนภู พอดีก็เป็นเรื่องใหม่ ร.ส.พ.ก็ไม่ค่อยเห็น ประเด็นเป็นเงินฝากเท่าไหร่ครับ และ
ผ่อนเดือนละ 10,000 และก็เปลี่ยนมาเป็น 20,000 ตกลงว่าจุฬาฯ เอาเงินไป ร.ส.พ.ซึ่งตอนนี้ ร.ส.พ.พวกเราก็ทราบ
ว่าไม่มีตัวตนแล้ว
ประธาน ประมาณ 12 ล้าน
นายทวี กาญจนภู ถ้า 12 ล้าน เอา 10,000 หาร หรือ 20,000 จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับ 50 ปี
หรือ 100 ปี
ประธาน ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ คือถ้าทาตามขั้นตอน ทาตามกฎหมายเราฟ้องไปเขาไม่มีเงินให้เรา
เขามีแต่ทรัพย์ที่ติดอยู่ที่อื่น เพราะล้มละลายไปและมันก็เลยมีหลักทรัพย์มาค้าอะไรกับเราทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถ้าเรา
ฟ้องเราก็ชนะแน่นอนแล้วมันผิดสัญญา แต่เราก็จะไม่ได้เงินอะไรมาเลย กรรมการชุดของเขาก็ล้มละลายไป เราก็
ไม่ได้อะไรมา ยกเว้นไปยึดทรัพย์ที่เขามีอยู่และมาขายทอดตลาดเอง แต่เท่าที่ทราบตอนนี้เขาตามยึดทรัพย์ที่เขาเอา
ไปฝากที่อื่นซึ่งมันเชื่อมโยงกันต่อเนื่อง เขาได้มาบางส่วนแล้ว อันนี้ก็อธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เราทาเต็มที่แล้ว มี
ประเด็นอื่นอีกไหมครับ เรื่องวาระการประชุม รับรองรายงานการประชุมและยังมีวาระอื่นที่สาคัญอีก
นายทวี กาญจนภู ถามเรื่องอุบลครับที่เมื่อกี้นายบุญชอบถามอยู่
ประธาน อุบลตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอ เราจะรวบรวมสหกรณ์ที่ทาธุรกรรมทางการเงินกับเราและมี
ปัญหาเหมือนที่สมาชิกสนใจ แล้วก็จะสรุปลงในจดหมายข่าวส่งให้สมาชิก ก็คอยติดตามอาจจะใช้เวลานิดหนึ่ง
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นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ชื่อพอพันธ์ 263228 ผมจะขอแนะนาท่านประธานนิดหนึ่งท่านบอกว่า
สมาชิกพูดอะไรอาจจะเสียงดังไปหน่อย อาจจะมีความสนใจที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องที่เสนอ สิ่งที่ท่านควรจะทาก็
คือท่านควรจะศึกษาว่ามีเรื่องอะไรที่ต่อเนื่องที่ต้องเอามารายงาน เตรียมหลักฐาน เตรียมเอกสารให้พร้อม ไม่ใช่มาให้
ถามแล้วเสียเวลากันตรงนี้ เราไม่ได้เป็นผู้ทาให้ปัญหานี้เกิดขึ้นแต่เรากาลังร้องขอว่าการให้ข้อมูลมันควรจะเป็นข้อมูล
ที่เชื่อถือและตรวจสอบได้ง่าย ขอให้ท่านทาอย่างนี้ ส่วนรายงานการประชุมที่ผิดพลาดภาษาอังกฤษเราก็เห็นใจ เมื่อกี้
มีคนกระซิบผมว่านี่จุฬาฯ เหรอ ท่านก็ต้องตรวจดูหน่อยถ้าจะมีใส่ภาษาอังกฤษลงไปต้องระมัดระวังนิดหน่อย
ภาษาไทยพิมพ์ผิดก็มีแต่ภาษาอังกฤษผิด ผมว่ามันเห็นชัดง่ายกว่าเรื่องทรัพย์สินที่ค้างอยู่ เรื่อง ร.ส.พ. ผมก็งง เราไม่
เคยไปตรวจสอบหรืออะไรเลยเหรอติดตามอะไรอย่างนี้ เรื่องมันนานมากและก็มีเหตุการณ์แบบนี้หลายกรณี
คณะกรรมการเงินกู้หรือใครก็แล้วแต่ที่รับผิดชอบเรื่องการปล่อยกู้ มีการออกไปสารวจตรวจไหมผมได้ข่าวมาว่าที่ดิน
บางแห่งที่เรายึดมาถูกปล่อยปละละเลยจนมีคนมาอยู่อาศัยและเราก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปครอบครองเป็นปรปักษ์
เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านต้องหมั่นขยัน มีคนที่ไปตรวจสอบ เรื่องนพเก้าเราไปดูมา ที่ดินผมจะเรียนให้ท่านทราบและ
สมาชิกควรจะทราบว่าเราถูกหลอก ประเมินได้พันกว่าล้านและก็มากู้เราถ้ามาให้เราไปฝาก 900 กว่าล้านหรือ
อย่างไร คือประเมินต่อเนื่องใน 3 ครั้งยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลย มีการทุจริตการสร้างตัวเลข การเอาที่ดินไปแจ้งว่าจะ
จัดสรร พอจัดสรรจากที่มันขึ้นกระฉูด ส่วนที่รอบๆ แปลงอื่นเป็นบ่อปลาเป็นอะไรก็ไม่ทราบ ไม่มีใครไปดูแล และที่
ตรงนี้มีใครจับจองอยู่ท่านต้องไปตรวจดูว่าเราได้มาจะเหลือแต่ที่ดินเปล่าเปล่า ที่ราคาประเมินจัดสรรมันเพิ่มขึ้นไป
หลายสิบเท่าตัว เป็นร้อยเท่า เพราะฉะนั้นมูลค่ามันก็ขึ้นมหาศาล แต่ที่สาคัญคือทาไมปัจจุบันเราประเมินมา 3 รอบ
ยังไม่ถึงตอนที่เราปล่อยเอาเงินไปฝากเลย ตรงนี้ผมบอกตรงๆ หลักฐานการทุจริตการสร้างตัวเลข อย่างนี้ต้องฟ้อง
อาญาด้วย
ประธาน ฟ้องไปแล้วครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ฟ้องแพ่ง เราต้องฟ้องอาญาด้วยครับ เป็นการทุจริตสมรู้ร่วมคิด
การทาปลอม
ประธาน เดี๋ยวจะสรุปรวบรวมพร้อมกันไปทุกสหกรณ์
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมสังเกตว่ารายงานประจาเดือน หลังๆ ไม่ค่อยรับทราบ ท่านควรจะใช้
เวลาว่างแทนที่จะไปสนใจเรื่องอื่น เรื่องพวกนี้สาคัญมากสาหรับสมาชิก สมาชิกอยากจะรู้ว่าหนี้ทั้งหลายแหล่มีการ
ดาเนินการถูกต้องและเราได้สิทธิ์ตามที่เราได้สิทธิ์ตามที่เราต้องได้หรือเปล่า และถ้ามีความผิดพลาดเราต้อง
ดาเนินการทันที เรื่องอย่างนี้ท่านควรจะมีการสรุปเป็นระยะๆ และให้เรารับทราบว่าเป็นอย่างไร
ประธาน รับปากไปแล้วขอสั่งการฝ่ายจัดการไปเลย 2 อาทิตย์เสร็จไหมครับ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ต่างๆ และส่งทาออกมาเป็นจดหมายข่าวส่ง
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมว่าจดหมายข่าวเราควรจะมีความต่อเนื่อง ไม่ใช่ทาครั้งหนึ่งก็หายไป
เป็นปี อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ผมจะเสนออีกครั้งหนึ่งก็คือ เรื่องรายงานที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการกากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ มีคนบอกผมว่าคณะนี้น่าสงสารจังเลย คณะกรรมการอื่นที่มีมติแต่งตั้งโดยที่ประชุม
ใหญ่เขาได้รับรายงานทุกเคส ทุกกรณี แต่คณะนี้เท่านั้น ผมทาหนังสือถึงท่าน 4 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งได้คาตอบ
เหมือนกันคือว่า พิจารณาแล้วคณะกรรมการไม่อนุมัติ จบ ไม่บอกว่าสาเหตุอะไร คณะกรรมการมีบางคนที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ผมเสนอในนั้นเขาห้ามออกเสียงท่านก็รู้ดีว่าข้อบังคับเราถ้ากรรมการคนไหนมีความเกี่ยวข้องห้ามออกเสียง
ในประเด็นที่จะลงมติ แต่ท่านปล่อยตลอด เรื่องอะไรท่านปล่อยหมดเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าท่านไม่ได้ดูแล
จริงๆจังๆปล่อยให้กรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้ามาตัดสิน แม้กระทั่งเลือกทนายฟ้อง กรรมการที่ถูกฟ้องเอง
ก็เป็นคนดาเนินการฟ้องตัวเอง ผมก็งงมากเลยนะครับ อันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่ามันผิดประเพณีปฏิบัติหรือหลักการ
ปฏิบัติที่สากล เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอร้องเลยว่าเราไม่หยุดหรอก เรื่องนี้เราจะต้องเสนอผมส่งรายงานให้ท่านแล้ว
อย่างน้อยช่วยพิมพ์แจกหน่อย อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมก็ได้ ผมก็ได้ข่าวมาว่ากรรมการบางท่านบอกว่าถ้า
รายงานอย่างนี้ก.็ ..หายสิ เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่กล้าเผชิญกับความจริง มีเหตุผลอะไรนอกจากจะมี
อะไรที่ซุกเอาไว้ ขอขอบคุณครับ
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ประธาน มีท่านอื่นไหมครับเรื่องรายงานการประชุม ถ้าไม่มี ขอรับรองรายงานการประชุมนะครับ
ใครรับรองยกมือขึ้นครับ
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ผมดีใจนะที่ท่านบอกว่าจะจัดการกับสหกรณ์ต่างๆ ที่ทาธุรกรรมกับเรา
ผมเข้าใจว่า 2 ปีกว่าแล้ว ผมขอว่าสหกรณ์ต่างๆ 75 หรือ 77 สหกรณ์ ซึ่งผมได้ข้อมูลนี้จาก DSI ผมไปคุยกับผู้บังคับ
การของ DSI เขาให้ข้อมูลว่ามี 75 หรือ 77 สหกรณ์ ที่กู้เงินจากจุฬาฯ ไปเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ทราบ ตัวรายชื่อผมก็ไม่รู้
จนกระทั่งตอนนี้ผมอยากได้มันมีสหกรณ์อะไรบ้างและแต่ละสหกรณ์เอาไปเท่าไหร่ แค่นั้นยังไม่พอ เขาเอาเงิน
ดังกล่าวเหล่านี้ไปลงในคลองจั่นหรือไม่ เพราะฉะนั้นเดิมคลองจั่นตัวเลขที่เรารับรู้รับทราบ 1,431 ล้านบาท ยังไม่คิด
ดอกเบี้ย นั่นคือ Direct และเราบอกว่าเขามีที่ให้มาค้าประกัน มีโฉนดอะไรเรียบร้อยและประเมินราคาขึ้นทุกปี เดี๋ยว
ก็ 1,600 เดี๋ยว 1,800 เดี๋ยวก็ 3,000 กว่า แต่ที่สาคัญที่สุดจริงๆ ที่จุฬาฯ ถ้ามันจะสูญเสียมันเป็นเท่าไหร่ เพราะว่า
พวกที่เป็นสหกรณ์ที่ทาธุรกรรมกับเรา 75-77 ราย กู้จากเราไปเท่าไหร่และเอาไปลงในคลองจั่นหรือไม่ก็ต้องการ
ทราบยอด เพราะมันจะกลายเป็น 1,431 ล้านบาท + X ซึง่ X มันคือเท่าไหร่เราไม่รู้ จะได้ประเมินว่าความเสียหายที่
แท้จริงเป็นเท่าไหร่ ผมอยากจะเรียนท่านประธานว่าในเมื่อท่านจะปฏิรูปหรือจะรายงานข้อเท็จจริงก็ขอให้รายงานให้
หมด และมันยังมีอีกหลายเรื่องที่ท่านจะต้องกระทาแต่ท่านยังมิได้กระทา เราขอท่านไปหลายครั้งและจะบอก
ตลอดเวลาว่าเราเป็นนักร้อง ถ้าถามท่านตอบตรงไปตรงมาและจะไปทาซ้าทาไมเสียเวลา เรามีเวลา 24 ชั่วโมง
เท่ากันต่อ 1 วัน เราบริหารเวลาได้ แต่บางทีบางเรื่องเราขอไปมากกว่า 10 ครั้งก็ยังไม่ได้รับคาตอบ ถ้าคิดว่านิ่งเฉย
คือคาตอบเราจะไม่นิ่งเฉยแล้วนะครับ เราจะใช้กระบวนการทางกฎหมายที่เข้มงวดต่อไป ขอบคุณครับ
ประธาน ขอบคุณครับ จะรับรองรายงานการประชุมได้หรือยังครับ
นายธีระพล เมฆอธิคม เมื่อกี้นี้อาจารย์พอพันธ์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปและรายงาน
ที่จะต้องทา ท่านได้ถามฝ่ายจัดการว่า 2 สัปดาห์เสร็จไหม ตกลงเสร็จไหมครับ 2 สัปดาห์ คือท่านรับไปในฐานะนี้
เป็นลักษณะของวาระอะไรหรือมันผูกพันไหมครับที่เจออย่างนี้มันไม่ผูกพันเสียที เดี๋ยวเข้าเป็นกรรมการประชุม
กรรมการก็ไม่ผ่านอีก ที่ประชุมใหญ่มีอานาจน้อยกว่าคณะกรรมการผมก็ไม่เข้าใจครับ คือผมต้องการความชัดเจนนิด
หนึ่งว่า ตกลง 2 สัปดาห์ ได้ไหม ฝ่ายจัดการรับรองไหม อันนี้เป็น commitment เป็นการตกลงรับปากไปทาให้ได้ใช่
ไหมครับ หรือรับไปอย่างนั้นไม่ทาหรือต้องตามอีก ประการที่สองคือผมขอความกรุณาว่าขอให้เป็นรายงานที่ถูกต้อง
แม่นยาที่สุด อัพเดทที่สุดนะครับ ผมขอถามท่านว่าตกลงเป็นการรับของท่าน รับในฐานะอะไร รับและผูกพันไหมจะ
ทาให้ได้ในเวลาไหม ขอบคุณครับ
ประธาน เมื่อสักครู่ผมก็ถามทางฝ่ายจัดการเพื่อดูความเป็นไปได้ เพราะข้อมูลบางอย่าง
บางทีสหกรณ์บางแห่งตั้งแต่ปี 51 มันก็ผูกพันกันมาอยู่เรื่อยๆ บางทีมันต้องไปค้นข้อมูลใช้เวลามากพอ ถ้าเขายืนยัน
ว่าเขาทาได้ก็ได้ ไม่มีปัญหาก็ 2 สัปดาห์ คิดว่าได้ไหม
นายธีระพล เมฆอธิคม 15 พฤษภาคม ได้ไหมครับ ตอนนี้ผมกลัวนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า
you scare me
ประธาน ทางฝ่ายจัดการบอกจะทยอยทาให้เรื่อยๆ ไปเลยอันไหนยังค้นไม่ได้ก็
นายธีระพล เมฆอธิคม อย่างนี้ไม่จบครับ อาจารย์ทาให้ผมกลัว เพราะอาจารย์บอกว่าต้องใช้เวลา
ท้าวความ เวลาเราดาเนินการเราบริหารเราต้องเก็บข้อมูลมันมาปัจจุบันอยู่แล้ว เพียงแต่รวบรวมมาพิมพ์มาให้เรา
เท่านั้น อาจารย์บอกว่าต้องไปค้นอีกไปขุดมาอีก อย่างนี้ขอประธานโทษไปหามาอีก ผมกลัวว่าท่านไม่ได้บริหารแบบ
ที่ควรจะเป็นนะครับ ที่ควรจะต้องเป็นมืออาชีพที่ต้องทาให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่อไปอาจจะต้องให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังเสียทีจะได้ คปภ.จะได้เรียบร้อยดี ขอบคุณครับ
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ประธาน ขอบคุณครับ ขอรับรองรายงานการประชุม ใครเห็นว่ารับรองรายงานการประชุม
นายธีระพล เมฆอธิคม ท่านครับ 15 ไม่ได้จะทยอยอย่างไร ขอประธานโทษผมขอความชัดเจน
เรื่องรายงาน ผมเรียนว่า มันจะต้องบอกเราได้ว่าเรามีอะไรอยู่ในมือขณะนี้ ต้องชัดเจนครับ ท่านต้องรู้ว่าเมื่อไหร่
ประธาน ฝ่ายจัดการอธิบายหน่อยอันไหนที่ทาให้ได้ก่อนให้ไปเลย เอาสั้นๆ
ผู้จัดการ ก็จะพยายามทาให้เสร็จภายใน 15 พฤษภาคม ขอเป็นไม่เกินสิ้นเดือนดีกว่า 30
พฤษภาคม เพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควร และว่าต้องให้สินเชื่อและฝ่ายนิติการ รวบรวมมา
ต้องเรียงพิมพ์จัดทาเป็นข่าวฉบับพิเศษ
ประธาน เอาอย่างนี้ได้ไหมสมมุติว่ามันมี 100% 50% 2 อาทิตย์เสร็จไหม และที่เหลือค่อยไปสิ้นเดือน
ฝ่ายจัดการ 50% น่าจะเสร็จก่อน
นายธีระพล เมฆอธิคม ท่านประธานไม่เอาครับ ท่านประธานจะจบ 100% นี้เมื่อไหร่
ประธาน ก็ไม่เกินสิ้นเดือนไง
นายธีระพล เมฆอธิคม สิ้นเดือนนะครับและก็ 50% วันที่เท่าไหร่ครับ ผมจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติ
หากท่านสามารถทาได้จริง เป็นการบอกว่าเวลานัดชัดเจน อย่ามาเล่นแบบนี้มันไม่มีคุณภาพและผมก็ไม่อยากให้ได้
งานที่ไม่ดีนะครับ
ประธาน คืออย่างนี้ ผมถามเพื่อความมั่นใจจากฝ่ายจัดการเพราะเขาอยู่กับข้อมูล เราเพิ่งเข้ามาใหม่
นายธีระพล เมฆอธิคม เข้าใจท่านประธานครับ ที่ท่านช่วยจัดการให้ผมอย่างนี้
ประธาน ผมถามเพื่อความมั่นใจว่าเมื่อให้คามั่นสัญญาไปแล้วมันต้องได้นะ ตอนนี้เขาก็ให้
คามั่นสัญญาว่าสิ้นเดือนพฤษภาคม ครบ ผมก็ต่อรองว่าอย่างน้อยให้เขาสักครึ่งหนึ่งก่อนได้หรือเปล่า ภายใน
2 อาทิตย์นี้ เอาไปสักครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหม 15 พฤษภาคม ให้ไปสักครึ่งก่อนได้หรือเปล่าและที่เหลือก็สิ้นเดือน
นายธีระพล เมฆอธิคม รบกวนท่านประธานผมขอความกรุณาท่านนิดหนึ่งช่วยดูแลกากับให้เป็นไป
ตามนั้น เพราะผมถูกถามจากสมาชิกที่มีเงินหุ้นเยอะมากว่าอย่างไร จะถอนไหม ผมเกรงว่าผมจะไม่มีข้อมูลไปให้เขา
ถูกต้อง ผมไม่อยากให้ข้อมูลผิดๆ ข้อมูลดีแต่ข้อมูลผิดผมก็ไม่อยาก ข้อมูลเลวที่ผิดผมก็ไม่อยาก ผมต้องการข้อมูลจริง
เพื่อจะบอกว่าท่านเป็นคนตัดสินใจและจะมาโทษผมว่าผมให้ข้อมูลผิดไม่ได้ ผมขอความกรุณาท่านช่วยกากับให้ฝ่าย
จัดการทาตามนี้นะครับ
ประธาน ครับ Ok ขอบคุณครับ
นายสมบุญ บุญดีกุล ท่านประธานครับ ผมสมบุญ บุญดีกุล 291458 อย่างที่เคยได้เรียนให้ท่าน
ประธานทราบว่าประเด็นที่ฮอตตอนนี้มี 3-4 เรื่อง เรื่องเครดิตยูเนี่ยน นพเก้ารวมใจ กับการฟ้องกรรมการชุดปี 53
54 หรือ 55 ผมจาไม่ได้ และมันก็มีเรื่องใหม่ๆ ตรงนี้ ผมอยากให้ท่านประธานที่บอกว่าทาจดหมายข่าวก็ทาออกมา
อะไรที่คิดว่าฮอตๆ ก็ทาออกมาก่อนสมมุติวันที่ 15 พฤษภาคม ก็ออกมาร่วมลงสรุปว่าทาอะไรไป และพอเดือน
มิถุนายนก็ออกมาอีกชุดหนึ่ง คือมันต้องต่อเนื่องนะครับ เพราะงานของการที่จะติดตามหนี้สินหรือการฟ้องร้องมัน
ไม่ได้จบภายในสิ่งที่บอกภายในเดือนนั้น สมาชิกต้องการทราบว่าสหกรณ์สามารถทวงหนี้ที่ไหนได้บ้างไปติดตามและ
ผลของคดีเป็นอย่างไรบ้าง รายงานความคืบหน้าให้สมาชิกทราบ และประธานประชุมใหญ่ไม่ต้องมาแจ้งให้สมาชิก
ทราบเพราะพวกนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เป็นจดหมายข่าวที่สหกรณ์ออกมาก็ถือว่าสามารถอ้างอิงได้ ก็ให้
สหกรณ์ออกจดหมายข่าวต่อเนื่องเกี่ยวกับทุกเรื่องที่เป็นประเด็นที่สมาชิกต้องการทราบจากสหกรณ์ ขอบคุณครับ
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ประธาน 15 พฤษภาคม จะออก 1 ฉบับแล้ว ฉบับแรกได้มากเท่าไหร่เราก็ให้ได้มากที่สุดเท่าตอน
นั้น และทั้งหมดก็จะเหลือก็ไม่เกิน 31 พฤษภาคม ขอรับรองรายงานการประชุม ถ้าท่านใดรับรองรายงานการประชุม
ยกเว้นที่ขอให้แก้เราก็จะแก้ตามนั้น กรุณายกมือขึ้น ok นะครับ ใครไม่รับรองครับ ไม่มีนะครับ ขอบคุณมากครับ
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ประจาหน่วย ปี 2562
ประธาน ขอบคุณมากครับ ไปวาระที่ 3 การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการและรับทราบผลการ
เลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี เรื่องนี้คราวที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกันแต่ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ ก็เลยยกมา
ครั้งนี้ทั้งหมดถ้าท่านเข้าประชุมตามที่ผ่านมาท่านจะรู้ว่าคาสั่งของรองนายทะเบียนได้สั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ที่มี
การเลือกประธานหยั่งเสียงว่ามันไม่ชอบด้วยข้อบังคับ เพราะว่าในข้อบังคับของเราไม่ได้เขียนไว้ทั้งๆ ที่เราทาเป็น
จารีตประเพณีมาต่อเนื่องสม่าเสมอแต่รองนายทะเบียนเขาก็พิจารณาจากข้อบังคับเป็นหลักก็เลยทาให้การหยั่งเสียง
ทั้งหมดที่ทามาในปีนี้มันถูกเพิกถอนไปโดยปริยาย ก็มีประเด็นเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้ก่อนที่จะไปแสดงความเห็นอะไร
อันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่ผมเพิ่งได้รับเมื่อสักครู่ก่อนเข้าประชุมว่ามีสมาชิกของเราได้ไปยื่นฟ้องศาลปกครอง ฟ้อง
รองนายทะเบียนที่มีคาสั่งทางปกครองมาเพิกถอนมติของเรา แล้วก็ขอให้คุ้มครองชั่วคราว จากเอกสาร ถ่ายเอกสาร
ขึ้นเอกสารให้ดูหน่อย แต่ผมพึ่งอ่านไปก็ฟ้องตั้งแต่วันที่ 20 ที่ผ่านมา และก็รับไปเรียบร้อยแล้ว เป็นศาลปกครอง มัน
ก็เลยเป็นประเด็นคราวนี้ว่าเราจะทากันอย่างไร ประเด็นที่สาคัญก็คือถ้าเราตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดในวันนี้ที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หากศาลปกครองวินิจฉัยให้ความคุ้มครองสิ่งที่เราทาในวันนี้ก็จะไปขัดกับผลวินิจฉัยของศาล
อันนั้นก็จะเป็นประเด็นสาคัญ แต่ถ้าหากเรารอผลการตัดสินของศาล เราก็จะไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ก็รอผลคา
วินิจฉัยของศาลก่อน เพราะศาลปกครองวินิจฉัยออกมาอย่างไร ประเด็นมันสาคัญมากตรงนี้ เพราะว่าสมมุติว่าถ้าเรา
ไม่รอคาวินิจฉัยของศาลและระหว่างทางเราก็มีการเลือกของเราตามปกติอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่ แต่ถ้าศาลตัดสิน
ออกมาและมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราทาไป มันยุ่งพิลึก โดยความเห็นส่วนตัวของผมตอนนี้ผมก็คิดว่าถ้าเราชะลอการ
เลือกตั้งของเราออกไป รอคาวินิจฉัยของศาลเพื่อไม่ให้เป็นประเด็นปัญหาตามมา ผมยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น สมมุติ
วันนี้มติที่ประชุมใหญ่บอกให้เลือกตั้งในห้องนี้เลยแล้วสมมติคนที่ได้รับการเลือกตั้งในห้องนี้ไม่ใช่คนเดิมที่ผ่าน
กระบวนการสรรหามาก่อน ก็จะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นมาในอีก และโดยเฉพาะถ้าศาลบอกว่าให้คุ้มครอง นั่นก็คือให้
กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็คาสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้อง มันเป็นประเด็นทันที เพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของความ
ปลอดภัยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่ให้มันเกิดคดีใหม่ๆ ตามขึ้นมา เราอาจจะต้องพิจารณาซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่
ประชุมของเราว่าชะลอการเลือกตั้งออกไปรอคาวินิจฉัยของศาล ผู้ที่ไปร้อง ผู้ที่ไปฟ้องก็คืออาจารย์ชูชาติ ขอไปหน้า
สุดท้ายว่าศาลได้รับคาร้องแล้วและเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียด และประทับรับฟ้องไปแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่าน
มา และที่น่าสนใจที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่ก็คือว่าสมาชิกของเราท่านหนึ่งซึ่งได้รับการสรรหายังไม่ได้เลือกตั้ง สรรหาได้
คะแนนสูงสุด ก็คือท่านอาจารย์ประณต เป็นผู้ร้องสอดว่าท่านได้รับชัยชนะในการสรรหาครั้งนั้น เพราะฉะนั้นการที่
รองนายทะเบียนมาเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นก็ทาให้ท่านเสียผลประโยชน์ ท่านก็ขอใช้สิทธิ์ร้องสอด ใช้คานี้
หรือเปล่านักกฎหมาย มันจะมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะปลอดภัยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ชะลอ
รอฟังคาวินิจฉัยของศาล ซึ่งน่าจะไม่นานและค่อยมาว่ากันใหม่ ผมไม่ทราบนี่เป็นความคิดเห็นท่านหนึ่งท่านใดจะ
แสดงความคิดเห็นเชิญเลยครับ อันนี้จะเป็นมติของที่ประชุมไม่ใช่ของคณะกรรมการ มีไหมครับ
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เลขานุการ ผมว่าลองขอคาวินิจฉัยของตัวแทนกรม เป็นตัวแทนนักกฎหมายของกรมไหมครับ
ประธาน กรมได้เห็นตัวนี้หรือยัง บนจอ ให้สมาชิกดูก่อน ผมสรุปให้ฟังสั้นๆ หรืออาจารย์ชูชาติเป็น
ผู้ฟ้องอธิบายสรุปสั้นๆ หน่อยได้ไหม ทางกรมจะได้พิจารณาเลยเพราะว่าหันไปมองคอเคล็ดแน่ สมาชิกดูบนจอได้นะ
ครับส่วนตัวแทนกรมก็ฟังข้อสรุปพอเขาถ่ายเสร็จผมจะเอาประสานให้เลย ผมเพิ่งได้รับเมื่อก่อนประชุม
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ กฎหมายสหกรณ์เป็นกฎหมายมหัศจรรย์มาก เพราะว่า
มันมีมาตราหนึ่งที่บอกว่าคาวินิจฉัยของนายทะเบียนก็คืออธิบดี กสส.กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นยุติ เพราะฉะนั้นเรื่อง
อะไรก็ตามที่อยู่ในวังวน ของ กสส. แม้กระทั่งไปอยู่ที่ กตส.คือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายทะเบียนวินิจฉัยอย่างไรก็
เป็นอย่างนั้นเด็ดขาด ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นต้องไปอุทธรณ์ ก็มีมาตราหนึ่งบอกว่าต้องไปอุทธรณ์ที่ คพช. ภายใน 30 วัน
หลังจากอุทธรณ์ภายใน 30 วัน เรื่องก็เงียบหาย จริงๆ แล้วกฎหมายศาลปกครองบอกว่าต่อไปอีก 30 วัน ถ้าสมมุติ
คพช. ไม่ได้แจ้งผู้ร้องภายใน 30 วัน ก็สามารถดาเนินการฟ้องไปเลย สรุปง่ายๆ ว่าหลังจากที่ยื่นแก้คาสั่งทางปกครอง
โดยการอุทธรณ์ไปที่ คพช. 30 วัน 30 วันถัดมาไม่ได้รับการติดต่อใดๆ ก็ตามก็เป็น 60 วัน วันที่ 61 เป็นต้นไปต้อง
ใช้สิทธิ์ทางศาลทันที สิทธิ์ที่จะใช้มีกี่วันอีก 30 วัน แปลว่าวันที่ยื่นอุทธรณ์วันแรกจนกระทั่งถึงวันที่จะฟ้อง
ศาลปกครองมีเวลาแค่ 90 วัน 30 บวก 30 และบวก 30 เป็น 90 วัน วันที่ผมไปยื่นฟ้องวันที่ 20 นับรวมแล้ว 73 วัน
เพราะฉะนั้นเป็นไปตามกฎหมายศาลปกครองทุกอย่าง เมื่อใดก็ตามเรื่องที่อยู่ในวังวน กสส. คาวินิจฉัยของ
นายทะเบียนถือเป็นเด็ดขาด ก็ยังไม่ได้ตอบคาตอบอะไรเลยครับจะทาอะไรก็ได้ตามใจถูกกฎหมายหมด เพราะฉะนั้น
เมื่อเรื่องออกไปจาก กสส. ไปอยู่ที่ศาลปกครองเหมือนอย่างที่ท่านเลขาพยายามจะถามว่าให้คุณเรืองชัยซึ่งเป็น ผอ.
ผู้สังเกตการณ์ โดยตาแหน่งของพื้นที่ 1 ให้อธิบาย อธิบายไม่ได้หรอกครับท่านกาลังละเมิดอานาจศาล เพราะฉะนั้น
ผมบอกแล้วว่าเรื่องทุกเรื่องถ้ามันอยู่ในวังวนของ กสส. ท่านไม่มีทางได้คาตอบครับ เพราะมาตรามหันตภัย
คาวินิจฉัยของนายทะเบียนถือเป็นเด็ดขาด เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเอาออกจาก กสส. อานาจแล้วแต่ความเมตตาของ
ศาลปกครอง เมื่อวานนี้อาจารย์ประณตไปร้องสอด คาว่าร้องสอดก็คือ support ผมเป็นโจทก์ร่วมกับผม ถ้าเป็น
ภาษาชาวบ้านที่ฟังเข้าใจแต่ภาษาศาลปกครองจะเป็นแบบนี้ ทาไมเราต้องการให้เพิกถอน เพราะสิ่งที่ตรงนั้นเป็น
คาสั่งทางปกครอง ผมขอให้วินิจฉัยว่ากระบวนการนี้มันถูกต้องหรือไม่ แต่ ผอ. พื้นที่ 1 ออกคาสั่งของพื้นที่ 1 สสพ.1
(สพพ .1) 1/2561 ถามว่าท่านทาได้ไหม ทาได้ ท่านใช้อานาจของท่านตามกฎหมายและเป็นคาสั่งทางปกครอง มันก็
มีผลครับ มีผลตลอด เพราะยังไม่ยกเลิก ใครเป็นคนยกเลิก คนยกเลิกมี 3 คน คนที่ 1 คือตัวผู้ออก คนที่สองคือ
คพช. คนที่ 3 คือศาลปกครอง ศาลปกครองมี 2 ชั้น ศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด ตอนนี้อยู่ใน
กระบวนการที่ศาลปกครองกาลังดาเนินการเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวตามที่ผมนาเสนอ เพราะมันมีผลกระทบแน่นอน
และเราเชื่อมั่นว่าขอโทษที่ต้องเอ่ยชื่อ ผมไม่ได้ใช้ชื่อคุณณรงค์เป็นคาฟ้องนะครับ ผมใช้ว่าผู้อานวยการส่งเสริม
สหกรณ์พื้นที่ 1 กรุงเทพมหานคร และไม่ได้วงเล็บชื่อด้วย ว่านั้นเป็นเรื่องของตาแหน่ง เพราะฉะนั้นทุกอย่างตอนนี้
กสส. ไม่มีอานาจที่จะวินิจฉัย เพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงออกไปจาก วงจรของ กสส. คนที่จะวินิจฉัย
อย่างเดียวคือตุลาการศาลปกครองซึ่งเป็นเจ้าของสานวน 3 คน ถ้าวินิจฉัยว่าให้ความคุ้มครองชั่วคราว ก็ทาอะไรไม่ได้
รอต่อไปจนกว่าคาวินิจฉัยจะสมบูรณ์ ถ้าคาวินิจฉัยสมบูรณ์ ผอ. พื้นที่ 1 อาจจะไม่ชอบคาวินิจฉัย ผอ. พื้นที่ 1 มีสิทธิ์
ที่จะยื่นอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดก็จะดาเนินการตามขั้นตอน ถ้าศาลปกครองสูงสุดยึดตามที่
ศาลปกครองกลางวินิจฉัยเป็นอันจบสิ้น คาสั่งทางปกครองอันนั้นก็ verify ถูกทาให้เป็นศูนย์คือบังคับใช้ไม่ได้ คือไม่มี
ผลบังคับใช้ อันนี้คือกระบวนการ เพราะฉะนั้นท่านเลขาครับท่านไม่ต้องไปร้องหาคุณเรืองชัยหรอกครับว่าจะแสดง
ความคิดเห็นอย่างไร คุณเรืองชัยแสดงเมื่อไหร่ คุณเรืองชัยหมิ่นอานาจศาลทันที ขอบคุณครับ
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ประธาน ท่านอื่นมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรไหมครับเรื่องนี้ เชิญอาจารย์จรูญ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ตกลงอาจารย์ชูชาติฟ้องกรมส่งเสริมใช่ไหมครับ เขาก็
เลยออกมาทางนี้ แสดงว่าทางกรมส่งเสริมจะต้องไป Defende เป็นคาสั่งนี้ สิ่งที่มันมากระทบกับสิ่งที่เราทา ท่าน
คณะกรรมการชุดปัจจุบันพิจารณาหรือยังว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรถ้าหากว่ากรรมการ 7 ตาแหน่งยังไม่ได้ตาแหน่ง
ภายใน 150 วัน
ประธาน ก็จะเหลือกรรมการทาหน้าที่ต่อเพราะยังไม่หมดวาระอีก 8 ท่าน พูดง่ายๆ ก็คือก็ยัง
ทางานต่อได้แต่ห้ามขาด เพราะองค์ประชุมคือ 15 แต่เรามี 8 เพราะฉะนั้นทุกครั้งถ้าจะมีมติทาอะไรก็ต้องมาครบ 8
ท่าน
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล นั่นเป็นเรื่องของท่าน ที่นี้เรามาพิจารณาต่อว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริง สิ่งที่เรา
Freeze ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ณ วันที่เราจัดเลือกตั้ง จัดการหยั่งเสียงเลือกตั้งใช่ไหมครับ
ประธาน ที่ freeze ตรงนั้นมันถือเป็นการทาตามคาสั่งรองนายทะเบียน
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ครับ เมื่อมีการฟ้องศาลปกครอง ศาลปกครองก็ต้องมานั่งวินิจฉัยว่าคาสั่ง
นั้นถูกต้องไหม ถ้าท่านบอกว่าถูกต้องกระบวนการก็ยังวิ่งไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องมีไปถึงศาลปกครองสูงสุดอีกถูกไหม
ครับที่นี้ ถ้ามัน Freeze ตรงนั้น เป็นไปได้ไหมว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ จากเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับวันนั้นอีก
ประธาน มันก็จะเป็นปัญหาเหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ ถ้าเลือกตั้งใหม่แล้วได้คนใหม่ และมี
คาสั่งมีวินิจฉัยของศาลปกครองว่าคุ้มครอง มันจะกลับไปรับผลของคราวที่แล้ว แล้วใครจะทาหน้าที่ตรงนี้
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล มันจะกลายเป็น 2 อัน 2 อย่าง
ประธาน มันจะกลายเป็นวุ่นวายและผู้ที่ได้รับการสรรหาคราวที่แล้วก็จะฟ้องเหมือน
อาจารย์ประณตร้องสอดเรียบร้อยแล้วว่าเขาเสียหาย เป็นแค่เคสเดียวตัวอย่างเดียว
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ok ครับ ท่านประธานหรือคณะกรรมการดาเนินการประชุมกันหรือยังว่า
เห็นสมควรจะดาเนินอย่างไร
ประธาน เราเพิ่งได้หนังสือเมื่อก่อนเข้าประชุมก็มานั่งคิดกันว่าที่ปลอดภัยที่สุดก็คือรอคาวินิจฉัยศาล
กรรมการอีก 7 ท่าน ตอนนี้รักษาการอยู่ แล้วเวลารักษาการจะมีไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม หลังจากนั้นจะเหลือ
8 คน ซึ่งก็ยังทางานได้ อันนี้ได้ปรึกษากับทางกรมเรียบร้อยแล้ว 8 คนนี้ ทางานได้ เพียงแต่ห้ามขาดตอนที่มีประชุม
เท่านั้นเอง และระหว่างนั้นศาลตัดสินออกมาซึ่งน่าจะเร็ว เพราะถ้าเขาขอคุ้มครองชั่วคราว ถ้าศาลพิจารณาก็น่าจะเร็วๆ
นี้ ผมว่านะเราก็จะเห็น
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เราไม่ทราบ
ประธาน เราไม่ทราบแน่นอนแต่น่าจะเป็นทานองนี้
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล วิธีการที่ดีที่สุดคือ
ประธาน ต้องชะลอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหม่เข้ามาแทรกซ้อน และเหลือ 8 คน ก็ทางานไป 8 คน
อาจจะเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเอง ก็ไม่มีทางเลี่ยง ขอบคุณครับ เชิญครับ
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นายอุดม โชคศิริ ผมอุดม โชคศิริ ต้องขออนุญาตครับตาแหน่งเหรัญญิก แต่ว่าวาระนี้ถือว่าเป็น
วาระจัดการเลือกตั้ง ผมอุดม โชคศิริ สมาชิกเลขที่ 384591 สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย ผู้พิจารณาการเลือกตั้งครั้ง
นี้ ในขณะที่ทางานอยู่ผมได้มีความรู้เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พอจะรู้ว่าขณะนี้ที่ทางานไปมันจะต้องมี
คณะกรรมการ 15 คน แต่กระบวนการที่ผ่านมาในคณะกรรมการของผมถือว่าเป็นชุดที่ 57 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จุมพล ไม่ถามหรือว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีปัญหาอะไร มันผิดขั้นตอนตรงไหน เราต้องหาขบวนการในสิ่งที่
ถูกต้องเข้ามา ผมถามว่าการประชุมมาหลายครั้ง ระยะ 1-2 ปีนี้ มันมีปัญหาเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ พอสมควร
จริงๆ มันไม่มีอะไรเลย ผมเรียนให้สมาชิกทราบ การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ แม้กระทั่งบุคลากรภายใน
ในการบริหารงาน เรามีการควบคุมภายในอย่างรัดกุมพอสมควร พอประมาณในการบริหารงาน โดยแสดงสินทรัพย์
และผลประกอบการอย่างดีต่อเนื่อง แต่ก็ตั้งแต่มีปัญหาเกิดขึ้นมาถูกเถียงกัน ผมเองได้รับ comment จาก
บุคคลภายนอกซึ่งสหกรณ์ 1,400 กว่า อยู่ในกลุ่มประมาณ 200 กว่าแห่งที่บอกว่าจุฬาฯ เละ ไม่ใช่เงินเละนะครับ
ด้านพฤติกรรมขององค์กรในองค์ความคิดของสมาชิกขัดแย้ง ทะเลาะ และเป็นเรื่องที่เจ็บเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้น
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เชิญคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เข้าไปชี้แจงเกิดอะไรขึ้น
ประธาน คุณอุดมเข้าประเด็น
นายอุดม โชคศิริ ก็จะเข้าประเด็นครับท่าน
ประธาน จะเสนออะไร
นายอุดม โชคศิริ แล้วทีนี้ไปชี้แจงกับผู้บริหารฟัง ด้วยความที่ผู้บริหารเป็นห่วง สหกรณ์เราไม่ได้
เสียหายขนาดนั้น คือผลประกอบการเรามีหลักทรัพย์แต่วิธีกฎหมายก็เป็นเรื่องกฎหมาย แต่การเลือกตั้งคราวนี้ที่ผ่าน
มามันมีปัญหา ผู้บริหารจะต้องทางานถึง 15 คน 8 คน ทาได้ ผมไม่เถียงแต่ในกระบวนการครั้งนี้มันต้องหา 15 คน
ให้ได้ ท่านถามว่า 8 คนทางาน ณ ปัจจุบัน 15 คนยังเสียหายเลย ท่านรู้ไหมว่าผลกระทบเสียหายผมจะเข้าเรื่องแล้ว
นะ 15 คน ยังทางานเสียหายไปแล้ว 700 กว่าล้าน สมาชิกมาถอนหุ้นออก 449 คน และมีการใส่ข่าวปล่อยข่าวว่า
สหกรณ์จุฬาฯ เจ๊ง ผมบอกว่ามันเจ๊งที่ไหนล่ะ กาไรพันกว่าล้านกาไรมากกว่าปีที่แล้ว ผมเป็นเหรัญญิกผมจะโกหก
ท่านสมาชิกได้อย่างไร
ประธาน ขอโทษที ตกลงเรื่องการเลือกตั้ง
นายอุดม โชคศิริ ผมคุยตรงนี้ว่าการเลือกตั้ง 8 คนของท่าน เท่าที่ผ่านมาคนหนึ่งมันเหลือ 7
มันทางานได้ไหม ผมอยากให้ชี้แจงกับกรมว่า ณ ปัจจุบันนี้การเลือกตั้งจะต้องเกิดในวันนี้ ต้องให้จบในวันนี้
ผมมีส่วนได้เสียผมจะแพ้ชนะไม่สาคัญ แต่ผมอยากให้องค์กรมันอยู่ได้ เรามีเสียชื่อถึงข้างนอกเขา เรื่องของการชี้แจง
ผมมีเจตนาดี ผมรักทุกคนที่เข้ามาตรวจสอบช่วยกัน ณ ปัจจุบันนี้ที่เกิดเหตุการณ์มา ผมบอกให้ความรัดกุม
ตรวจสอบถึง 3 - 4 ชั้น ยากที่จะมีการโกงกันฉ้อฉลอะไรต่างๆ นานา แต่ต้องผ่านการตรวจสอบผมเห็นด้วย แต่อย่า
เล่นเกมหนักอยู่พอประมาณ เราเสียชื่อเยอะครับตอนนี้ ถามว่าทาไมเสีย ก็ข้อมูลตรงกับผมไหม ผมพูดปุ๊บผู้
ตรวจสอบบัญชีที่เข้ามาใหม่ชี้แจงไตรมาสแรกก็เสียหายผลกระทบจาก 700 กว่าล้าน ที่สมาชิกถอนหุ้นออก บอกว่า
ไม่เชื่อใจคณะกรรมการชุดนี้ ไม่ไว้วางใจ ไม่มีความเชื่อมั่น 700 กว่าล้าน ท่านต้องรับผิดชอบในฐานะท่านเป็นผู้นา
ผมบอกให้เลยนะครับ
ประธาน ถ้าวนอยู่ตรงนี้
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นายอุดม โชคศิริ ไม่วน ฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จะฟ้องก็ฟ้องไป แต่ต้องมีคณะทางาน 15 คน
ภายในวันนี้ จะต้องจัดการให้เรียบร้อย ไม่อย่างนั้นผมบอกเลยจะเสียหาย 15 คน ยังเสียหาย และ 8 คน จะไม่
เสียหายเหรอครับ ไม่มา 1 คน ผมถามว่าถ้าคนใดคนหนึ่งหยุด และการจัดประชุมจะต้องเป็นวิสามัญอีกครั้ง ผมถาม
ว่าใช้งบเท่าไหร่ ไม่ใช่มาเปิดให้ทะเลาะกันนะ
ประธาน ประเด็นของคุณอุดมก็คือเสนอ
นายอุดม โชคศิริ เสนอให้มีการเลือกตั้งวันนี้ 15 คน
ประธาน ผมจับประเด็นได้แล้ว ok ครับ ขอบคุณครับ
นายอุดม โชคศิริ เป้าหมายคือไม่ใช่ทางาน 8 คน นะครับ ขอบคุณครับ
ประธาน ก็มีเสนอมา2 ทิศทางแล้ว ท่านอื่นมีข้อเสนอและข้อคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เชิญครับ
เพราะมันมีผลกระทบกับเราจริงๆ นักกฎหมายแล้วครับเชิญฟังครับ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ผมปริญญา ผ่องผุดพันธ์ กรณีนี้การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
รับทราบผลการเลือกตั้งในเมื่อนายทะเบียนมีคาสั่งทางปกครองอะไรตรงนี้นามาใช้ไม่ได้แล้ว ใครที่เสียหายจาก
กระบวนการเลือกตั้งคราวที่แล้ว สิทธิ์ของคุณเกิด คุณสามารถไปฟ้องร้องได้ว่าบัตรเสีย 600 ใบ ถ้ามันเปิดเผย
ข้อเท็จจริงเข้ามา สิ่งที่เป็นอยู่ที่เห็นอยู่อาจจะเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเริ่มมาจากความไม่ถูกต้อง มี
การลิดรอนสิทธิ์กันเมื่อไหร่ผลมันจะตามมาเป็นลิงแก้แห เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ ท่าน
อาจารย์ประณตท่านก็ใช้สิทธิ์ของท่าน และฉะนั้นอันนี้ผมเห็นด้วยว่าใครที่ได้รับกระทบสิทธิ์มันจะเกิดสิทธิ์ทางศาล
สามารถใช้สิทธิ์นั้นได้ผมแนะนาและยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ด้วย เพราะผมใช้กฎหมาย ไม่ได้ใช้เพื่อให้เกิดความสะใจ
ของตัวเอง ใช้เพื่อให้เกิดความมั่นคงตัวนิติบุคคลและเพื่อมวลสมาชิกด้วย ส่วนกรณีพูดกล่าวหา กรณีที่พูดว่ามีสมาชิก
ถอนไป 700 ล้าน การเป็นสมาชิกหรือการไม่เป็นสมาชิกเป็นสิทธิส่วนบุคคล จะอยู่จะไปไม่มีใครว่า แต่ผู้ใดก็ตามผม
เรียนอาจารย์จุมพลนะครับประธานที่ประชุม ผู้ใดก็ตามถ้ากล่าวร้ายให้สหกรณ์เสียหาย ถ้าบุคคลคนนั้นเป็นสมาชิก
เรามีสิทธิ์ เพราะถือว่าทาตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ สามารถที่จะขับออกจากความเป็นสมาชิกได้ แต่ผู้ใดก็ตามที่มิได้
เป็นสมาชิกหรือลาออกจากความเป็นสมาชิกแล้ว มาพูดกล่าวหาให้สหกรณ์เสียหาย สามารถดาเนินการได้ทั้งแพ่ง
และอาญา เพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ์ขอให้ใช้สิทธิ์ภายในกรอบแห่งตน อย่าใช้สิทธิ์นอกกรอบ ถ้าใช้สิทธิ์นอกกรอบแล้ว
ท่านก็ต้องรับผลในการนอกกรอบอันนั้นเอง ผมขอชี้แจงแค่นี้ว่าการเลือกตั้งถ้าเราถูกยกเลิกมติ ซึ่งคาสั่งทางปกครอง
ยังมีผลอยู่ ผลอุทธรณ์ยังไม่ได้ออกมา การฟ้องทางศาลปกครองยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่ผมเชื่อว่าการอุทธรณ์จะเป็นผล
เพราะมีระเบียบห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการภายใน กรณีนี้เป็นกรณีที่พื้นที่ 1 ยอมรับ
แต่แรกแล้วด้วยว่าเรื่องนี้เป็นกิจการภายใน แต่จะให้เราตกลงกันเอง การพิพาทกันระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งศักดิ์
เท่ากัน มันจะไปตัดสินกันเองไม่ได้ เรื่องนี้เป็นข้อกฎหมายต้องวินิจฉัย เมื่อไม่วินิจฉัยประเด็นข่าวร้องเรียนเรื่อง
กระบวนการหยั่งเสียง แต่ไปยกเลิกมติ ผมเรียนไว้แล้วแต่แรกว่ามติที่ประชุมใหญ่ ถ้ามิได้ขัดต่อกฎหมายใดๆ ยกเลิก
ไม่ได้ เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนเพียงแต่ว่าต้องรอเวลานิดหนึ่งเท่านั้นเอง ส่วนการตรวจสอบการใช้
อานาจของการมายกเลิกมติ ให้เอาระเบียบข้อบังคับที่ข้อห้ามมิให้เจ้าพนักงานของสหกรณ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกิจการ
ภายใน ร้องเรียนไปที่ ปปช. เพื่อให้ตรวจ อันนั้นเป็นกรณีตรวจสอบการใช้อานาจว่าชอบหรือไม่ เพราะผู้ที่ถือ
กฎหมายของรัฐถ้าไม่มีกฎหมายให้อานาจดาเนินการไม่ได้ แต่เราเป็นเอกชน ถ้าสิ่งใดก็ตามมิได้ขัดต่อกฎหมาย ทาได้
ทุกประการ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือถามไปที่นายทะเบียนที่มอบหมาย ว่านายทะเบียนมอบหมายให้วินิจฉัยเฉพาะ
กระบวนการร้องเรียน ร้องเรียนกระบวนการหยั่งเสียงเลือกตั้ง แต่ทาไมถึงมายกเลิกมติที่ประชุมใหญ่ ผมวางไว้ 3
แนวทาง ขอให้ดาเนินการไปตามนี้ก็แล้วกัน ขอบคุณครับ
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ประธาน มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมพอพันธ์ เลขที่ 263228 ผมก็เห็นใจผู้ที่เลือกตั้งผ่านมาเยอะแยะแต่
เหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น ผมทาหนังสือถึงท่านเพราะมีคนเสนอมาให้ตรวจสอบ ทาหนังสือถึงท่านรู้สึกจะ 2 ครั้ง ก็
ไม่ได้รับการตอบสนอง เพราะว่ามีอะไรผิดต้องรีบแก้ไข แต่มันปล่อยไปจนเรื่องบานปลาย แต่ที่ผมจะเสนอตรงนี้ ผม
ยืนยัน ที่ท่านอาจารย์ปริญญาพูดถึงเมื่อกี้ ขอโทษที่เอ่ยชื่อ ในคาสั่งเขียนไว้ว่านายทะเบียนสหกรณ์ได้เปิดโอกาสให้
สหกรณ์ดาเนินการแก้ไขในระหว่างกันเองเป็นการภายในแล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ นายทะเบียนสหกรณ์จึงได้มี
การเปิดให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงขึ้น ซึ่งในการไต่สวนสรุปว่าที่ประชุมไม่สามารถตกลงกันได้และยืนยันให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ใช้อานาจตามกฎหมายต่อไป ผมอยู่ในที่ประชุมด้วย ผมอยากจะทราบ
ว่าใครเป็นคนยืนยันให้ใช้อานาจ เราค้านอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีอานาจก้าวก่ายในเรื่องที่ข้อบังคับไม่ได้บัญญัติไว้ เรา
ไม่ใช่เป็นราชการอย่างที่ท่านอาจารย์ปริญญาพูดผมยืนยัน 100% บอกว่าเราตกลงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเลย การ
เลือกตั้ง ขอโทษนะครับ นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ เป็นประธาน เป็นการลงมติที่ปราศจากอานาจข้อบังคับข้อ
41 ไปโน่นแล้ว ข้อบังคับมิได้กาหนดให้อานาจในเรื่องดังกล่าวไว้ถือเป็นการลงมติที่ฝ่าฝืนข้อบังคับของสหกรณ์จึง
เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ในการแต่งตั้งประธานหยั่งเสียง เห็นไหมว่าขอให้ท่านไปถามหน่อยว่าใครเป็นคนยืนยันให้
นายทะเบียนใช้อานาจตามกฎหมายนี้ ใครเป็นคนยืนยัน ทามา 50 ปี ผมขอเรียนถามตัวแทนเลยครับ เรื่องนี้ท่าน
ตอบได้ไหมว่าใช้อานาจอย่างไร ทามา 50 ปี และอยู่ๆ บอกว่าเราตกลงกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นเลยทาผิดข้อบังคับ ถ้า
ตกลงกันได้หมายความว่าไม่ผิดใช่ไหม ไม่ผิดข้อบังคับใช่ไหม อ่านแล้วทะแม่งๆ มากเลยคาสั่งนี้ ขอให้ช่วยกรุณาให้
เกิดความกระจ่างในคาสั่งอันนี้ด้วย ตัวแทนท่านจะอธิบายอย่างไรหรือไม่ก็ทาถึงท่าน ผอ. ซึ่งทาหน้าที่รองนาย
ทะเบียนออกคาสั่งนี้
ประธาน คืออย่างนี้ครับอาจจะไม่ต้องชี้แจงอะไรก็ได้เพราะว่าได้ฟ้องศาลปกครองเรียบร้อยแล้ว
ฟ้องรองนายทะเบียนซึ่งเขาก็ต้องไปอธิบายหรือไปเพิ่มเติมอะไรที่ส่วนนั้นที่ศาล ท่านจะอธิบายใช่ไหมเชิญครับ
นายเรืองชัย โพนพุฒ ผมเรืองชัย โพนพุฒ ผู้อานวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ มาในวันนี้ก็คือได้
เข้ามาร่วมประชุมในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สิ่งที่จะพูดจะไม่ขอลงรายละเอียดเพราะว่าในส่วนรายละเอียด
มันเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาของ คพช. และมีท่านสมาชิกนาเรื่องนี้เข้าไปฟ้องร้องต่อศาล จะขอเรียนอย่างนี้
ครับในเรื่องของดุลยพินิจหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อมันเกิดปัญหาก็คือว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กากับแนะนา
ส่งเสริมสหกรณ์ก็เข้ามาแก้ไขปัญหา ก็คืออยากให้ทุกอย่างมันดาเนินไปด้วยดี จะเรียนท่านอย่างนี้ว่าในเรื่องของการ
หยั่งเสียง การหยั่งเสียงไม่ใช่การเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่สรรหาบุคคลเพื่อมาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งอีก
ขั้นตอนหนึ่ง ในกระบวนการหยั่งเสียงจากที่ทราบว่าทางสหกรณ์ของจุฬาฯ ทากันมานานแล้วถือว่าเป็นจารีต
ประเพณีอย่างที่ท่านอ้าง อันนี้ไม่เถียงท่าน เมื่อเกิดปัญหาทางนายทะเบียนก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีการ
พิพาทกันก็คือมีคน 2 ฝ่าย จะทาอย่างไรที่จะให้สองฝ่ายนี้ก็คือหันหน้าเข้ามาคุยกัน สุดท้ายมันจาเป็นก็ต้องมาใช้หลัก
ในเรื่องของกฎหมายเข้ามาช่วย เพราะว่าในส่วนของตัวนายทะเบียนหรือรองนายทะเบียนก็คือต้องอาศัยอานาจตาม
กฎหมายสหกรณ์ที่ได้ให้อานาจไว้ ส่วนเรื่องของดุลยพินิจก็ถือว่าเราในฐานะที่เป็นฝ่ายของนายทะเบียนหรือรองนาย
ทะเบียนซึ่งได้รับมอบอานาจตามกฎหมายก็ต้องใช้ดุลยพินิจตามที่เราเห็นว่าข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นแล้ว
มันมีผลกระทบ มันมีการขัดกฎหมายการขัดข้อบังคับ จริงๆ ตัวสหกรณ์ซึ่งผมเคยเรียนว่าข้อบังคับเป็นสิ่งที่ตัวสหกรณ์
เอง ที่ประชุมใหญ่เองเป็นคนกาหนดขึ้นมาเพื่อที่จะบังคับใช้ในสหกรณ์ของแต่ละสหกรณ์โดยเฉพาะของท่าน หรือ
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สหกรณ์อื่นก็แล้วแต่ ข้อบังคับของสหกรณ์ต่างๆ ไม่เหมือนกัน อาจจะมีความใกล้เคียงคล้ายคลึงกันแต่ข้อบังคับก็คือ
เป็นสิ่งที่ท่านกาหนดในที่ประชุมใหญ่ จากการที่ตรวจสอบแล้วในเรื่องของกระบวนการหยั่งเสียงเลือกตั้งประธานหยั่ง
เสียงก็คือเห็นว่าตัวข้อบังคับไม่ได้กาหนดอานาจไว้ในที่ประชุมใหญ่ รองนายทะเบียนจึงได้ใช้อานาจอานาจตาม
มาตรา 20 พ.ร.บ.สหกรณ์ ก็คือเพิกถอนมติที่ประชุมที่เลือกตั้งประธานหยั่งเสียง เมื่อมติโดนเพิกถอนทุกอย่างที่เกิด
จากประธานหยั่งเสียง ทุกอย่างก็กลายเป็นว่าบังคับใช้ไม่ได้ก็เป็นโมฆะไป ผลของคาสั่งยังอยู่ครับจากนั้นก็คือสหกรณ์
ก็ได้ไป ผู้มีส่วนได้เสียดีกว่าก็ไปยื่นอุทธรณ์ต่อคณะพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติตามที่กฎหมายกาหนดมาตรา 26
ทราบว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีคาวินิจฉัยออกมา จากนั้นก็คือจากที่ทราบวันนี้ก็คือท่านอาจารย์ชูชาติได้ไปร้องขอต่อศาล
ปกครองในการที่จะให้วินิจฉัยในเรื่องของการเพิกถอนมติและก็ในเรื่องของขอคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งตรงนี้ศาลก็ยังไม่มี
คาพิพากษาใดๆออกมาแต่ว่ากระบวนการในการที่ยื่นต่อศาลมันเกิดแล้วถามว่าตัวสหกรณ์ยังสามารถที่จะดาเนินการ
ตามข้อบังคับเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ได้ไหม ผมก็ยืนยันว่าตัวสหกรณ์ยังทาได้แต่มันมีสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าความ
เสียหายถ้ามันเกิดขึ้นในภายภาคหน้าก็คือว่าเมื่อมีเหตุและมันมีการที่ในการที่จะทากระบวนการให้มันชัดเจนหรือมัน
ต้องรอในสิ่งที่มันจะต้องมีการตัดสิน ถ้าสมมุติว่าเราดาเนินการต่อไปมันอาจจะเกิดผลกระทบในภายภาคหน้า ซึ่งตรง
นี้มันมีความจาเป็นที่จะต้องเร่งด่วนขนาดนั้นไหมก็มองว่าตามข้อบังคับทาได้แต่ด้วยเหตุและผลที่เราจะทาถ้าอนาคต
มันเกิดความเสียหายใครจะรับผิดชอบตรงนี้ก็คือมันก็เป็นดุลยพินิจของที่ประชุมใหญ่แห่งนี้ว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไร
ซึ่งในฐานะของเจ้าหน้าที่เองก็คือคงได้แต่ให้คาแนะนาว่าให้ท่านมองว่าสิ่งที่ท่านจะทามันจะเกิดผลกระทบต่อสหกรณ์
หรือไม่ ถ้าท่านมองว่าไม่เกิดผลกระทบท่านอยากทาอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของที่ประชุมใหญ่ที่ท่านสามารถจะมีมติหรือลง
มติของท่านได้ ตรงนี้เราก็ไม่ห้ามสิ่งที่จะขัดท่านก็คือถ้าท่านทาไม่ถูกตามข้อบังคับตามกฎหมาย ทางเราก็จะขัดท่าน
ว่าทาไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันขัดกฎหมายข้อนั้นข้อนี้ขัดข้อบังคับข้อนั้นข้อนี้ส่วนในเรื่องของดุลยพินิจความคิดเห็น
ต่างๆ ตรงนี้ต้องยอมรับในความคิดเห็นของท่าน ท่านก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของนายทะเบียนเหมือนอย่างที่
ตัดสินก็คือใช้กระบวนการทางกฎหมาย กฎหมาย พ.ร.บ.สหกรณ์ผ่าน คพช. ตอนนี้ยังไม่วินิจฉัยรอการวินิจฉัยอยู่ใช้
อานาจทางศาล ท่านผู้มีส่วนได้เสียก็ใช้ไปแล้วตรงนี้ก็ยังไม่มีคาวินิจฉัยใดๆ ดังนั้นก็คือสิ่งที่ท่านจะต้องตัดสินใจว่าท่าน
จะดาเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องของที่ประชุมภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายสหกรณ์ ผมคงไม่ลงลึกรายละเอียดก็อยาก
ให้ท่านเข้าใจว่าสิ่งที่นายทะเบียนทาไปก็คือมันเป็นการแก้ไขปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและการใช้ดุลยพินิจก็ถือว่าต้อง
สงวนว่าเป็นดุลยพินิจของนายทะเบียน ท่านไม่เห็นด้วยท่านผู้มีส่วนได้เสียไม่เห็นด้วย ท่านก็ใช้อานาจตามกฎหมาย
ต่อไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกแล้วขอชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธาน ขอบคุณมากครับ ก็ดูเหมือนจะพูดในทานองเดียวกันว่าสิ่งที่เราอุทธรณ์ไปก็ยังไม่ตัดสินมา
ฟ้องศาลก็ยังไม่ได้วินิจฉัย เพราะฉะนั้นถ้าเรายังจะพยายามที่จะจัดการเลือกตั้งลักษณะใดก็แล้วแต่ซึ่งยังไม่ได้พูดคุย
กันว่าจะไปทิศทางใด ถ้าพยายามทาอย่างนั้นเกิดผลกระทบในทางเสียหายขึ้นมาโดยเฉพาะถ้ามันไปขัดกับคาวินิจฉัย
หรือคาอุทธรณ์ของ คพช. มันมีผลกระทบแน่และที่สาคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ประณตก็ฟ้องด้วย เป็น
ร้องสอดด้วย มันก็ชัดเจนว่าจะต้องมีผลกระทบแน่นอนก็ฝากสมาชิกว่าพิจารณาให้ดีๆ เพราะว่าการตัดสินใจของท่าน
ถือเป็นเด็ดขาดแต่ผลกระทบก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่ ถ้าปลอดภัยด้วยกันทุก
ฝ่ายก็คือชะลอแล้วก็รอฟังคาวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นของ คพช. และโดยเฉพาะของศาลปกครองถ้ามันไม่เสร็จภายในวันที่
29 - 30 พฤษภาคม ก็ยังเหลือกรรมการอีก 8 คน ก็ทางานต่อไปเรื่อง 8 คน ได้ปรึกษาทางกรมเรียบร้อยว่าไม่มี
ปัญหาทาได้เหนื่อยหน่อยเท่านั้นเอง ก็ถ้าจะหยุดความปลอดภัยไม่ต้องเสี่ยงกับผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับ
สหกรณ์ทางนี้ก็ดูน่าจะปลอดภัยแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายอยู่ที่สมาชิก เชิญท่านศุพัชรณันท์
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นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ ดิฉันศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ เลขประจาตัวสมาชิก 214127 ขอเรียน
ท่านผู้แทนกรม จากการไต่สวนท่านก็ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ดิฉันเป็นผู้ถูกกล่าวหา แล้วก็ได้แก้ข้อสงสัยหมดแล้ว แต่
จนบัดนี้ที่ท่านออกคาสั่งเรียบร้อยเรายังไม่ได้รับบันทึกหรือรายงานการไต่สวนเลย ดิฉันขอเป็นทางการด้วยนะคะ
เพราะบอกว่ามีการตกลงไม่ได้ ดิฉันจาได้ว่าดิฉันเป็นฝ่ายแถลงแก้ตัวอย่างเดียวไม่มีการตกลงอะไรทั้งสิ้น ประธานก็
ไม่ได้ถามอะไรต่อ นอกจากถามประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้น เพราะฉะนั้นดิฉันขอรายงานด้วยค่ะ เดี๋ยวจะยื่นหนังสือขอ
เป็นทางการวันนี้ อีกข้อหนึ่งที่บอกว่าที่ประชุมใหญ่ไม่มีหน้าที่ที่จะแต่งตั้งใคร เรามีข้อ 41 อานาจหน้าที่ที่ประชุมใหญ่
(13) กาหนดรูปการ ซึ่งสหกรณ์คิดจะทาเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามความมุ่งหมายของสหกรณ์ การ
เลือกตั้งอย่างนี้คณะดาเนินการนี้ก็เป็นเครื่องเกื้อหนุนให้สหกรณ์ดาเนินการได้ เราใช้อานาจในข้อนี้ด้วยนะคะ มิใช่ว่า
เราไม่มีอานาจ
ประธาน ไม่เป็นไรครับ เพราะประเด็นนี้ก็ได้ยื่นอุทธรณ์ไปว่ามันจะถูกหรือผิดก็ได้ฟ้องศาลไป
เรียบร้อยแล้ว จะถูกจะผิดก็รอคาวินิจฉัยเท่านั้นเอง เชิญครับ อาจารย์จรูญ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ท่านสมาชิกครับ ผมเสนอทางเลือกที่ 3 การเลือกตั้ง
กรรมการดาเนินการของเราที่ผ่านมามันมีผู้ประสานงานด้วย ผู้ประสานงานไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ของกรมส่งเสริม
เพราะฉะนั้นในห้องประชุมนี้ วันนี้สามารถรับรองเลือกผู้ประสานงานได้ แต่ทางเลือกของผมเกี่ยวข้องกับกรรมการ
อานวยการ อย่างที่ท่านประธานกล่าวเราระวังว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้าเราจัดเลือกตั้งวันนี้ ศาลปกครองชี้ขาดมา
อย่างหนึ่งมันก็จะเกิดผลกระทบกับที่เราเลือก เอาอย่างนี้ได้ไหมครับทางเลือกที่ 3 ของผมก็คือเราเลือกตั้งวันนี้แต่ผู้ใด
ทีส่ มัครรับเลือกตั้งคราวที่แล้ว แล้วคิดว่าเป็นคู่ความกันอยู่ ตาแหน่งนั้นเราจะไม่เลือก เลือกเฉพาะตามผลที่เราหยั่ง
เสียงมา ทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งสมาชิกทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแค่นี้ เขาก็รอมานานแล้ว ถ้าเราเลือกตั้งและได้คนที่เรา
ดาเนินการตั้งแต่ตอนเราหยั่งเสียงแล้วปัญหาทั้งสองประการที่จะเกิดความขัดแย้งก็ไม่เกิดขึ้น ประเด็นก็มีอยู่ว่ามีผู้
แย้งคราวที่แล้วว่าจะต้องมีกรรมการครบ 15 ตาแหน่ง ไม่จริงครับ พ.ร.บ. สหกรณ์บอกแล้วกรรมการดาเนินการไม่
เกิน 15 ตาแหน่ง ไม่ใช่ 15 นะครับ เขาใช้คาว่าไม่เกินครับ ข้อบังคับเขียนไว้ 15 แต่ข้อบังคับเราเขียนมานั้นผมถาม
ว่า พ.ร.บ.ใหญ่กว่าหรือข้อบังคับใหญ่กว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลาย พ.ร.บ.ใหญ่กว่าครับ ขอให้เข้าใจตรงนี้
เพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ครับไม่อย่างนั้นเราจบตั้งแต่คราวที่แล้ว ดังนั้นขอ Spirit จากสมาชิกทุกท่านเพราะ
เราทาตามมติที่เราเคยทากันคือมีการดาเนินการเลือกตั้งมาก่อนแล้วมาโหวตเลือกในห้องประชุมนี้วันนี้ก็ทาเหมือนกัน
แต่ละโหวต แค่กตี่ าแหน่งผมไม่ทราบ 4 หรือ 5 ถ้าหากว่าไม่มีปัญหา ถ้ามีปัญหาผู้สมัครครั้งที่แล้วยกมือเลยนะครับ
ตาแหน่งนั้นจะไม่เลือก วันนี้ไม่มีใครเลือกคนที่ไม่สมัครครับ คือคนที่ไม่ได้สมัครคราวที่แล้ว เลือกเท่านั้นและเราจะได้
ผ่านเรื่องผู้ประสานงานด้วย ผมเสนออันนี้เป็นทางเลือก ขอบคุณครับ
ประธาน ก็รับไว้ก่อนนะครับ ท่านอื่นมีไหมครับ ตอนนี้ผมจับได้ 2 3 ประเด็นแล้ว
นายอุดม โชคศิริ ผมอุดม โชคศิริ อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอย่างที่ท่านอาจารย์จรูญบอกมันมี
ทางเลือก วันนี้เสียเวลามาเยอะแล้ว ผมเองผู้มีส่วนได้เสียต้องยอมรับทุกอย่างเหมือนกัน แต่ทางออกทางที่ดีทุกอย่าง
การจัดการต้องพร้อมในวันนี้ วันนี้ท่านจะโหวตท่านจะเลือก ทาไมท่านไม่เอาวันนี้และรับรองวันนี้ให้เสร็จเลยครับ
เสร็จสรรพไปเลย ผมแพ้ผมก็ยอมรับว่าแพ้ไม่มีทางเลือก มันมีทางเดียวที่ผมจะเลือกก็เลือกทางนี้ ผมไม่ต้องการมา
ขยับ ถ้าบอกอย่างท่านอาจารย์จรูญบอกว่าตาแหน่งที่เหลือ แต่ถ้ามันไม่ถูกต้องอย่างผมเชื่ออาจารย์พอพันธ์ซึ่งนั่งอยู่
ด้วยกันการประชุม 3 ฝ่าย ทาไมมันมีปัญหา กรมเขาบอกว่า ผอ. เขาบอกว่าให้ตกลงกันเป็นกิจการภายใน ถ้าตกลง
กันไม่ได้เขาเข้ามาจัดการ ก็ยังเถียงกันอยู่เลยอย่างนั้นอย่างนี้ ตกลงไม่จบวันนั้น ประชุม 3 ฝ่าย กรมของศูนย์เข้ามา
จัดการแล้วทีนี้ด้วยความที่ไม่ถูกต้องมันถึงต้องเลือกใหม่มันเป็นโมฆะ คาว่าโมฆะก็ต้องเลือกใหม่ แต่คนที่รักษาการแค่
150 วัน คือเดือนหน้าเขาจะหมดรักษาการแล้ว เราต้องรีบหาภายใน 150 วัน คือวันนี้เป็นวันเปิดประชุมวิสามัญครั้ง
ที่ 2 และวันนี้มันมีโอกาสที่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่คนเข้าประชุมไม่อยากเสียเวลา ไม่อยากเสียงบก็โหวตหรือเลือกตั้ง
หีบบัตรฝ่ายจัดการมีหมดแล้วจะเลือกหย่อนบัตรหรือจะโหวตเราทาได้ภายในครึ่งชั่วโมงยังได้เลยครับ
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ประธาน มันต้องอยู่ที่มติที่ประชุม
นายอุดม โชคศิริ ผมขอมติที่ประชุมเลยครับ ขอเลือกในวันนี้ใหม่หมดเลย
ประธาน ไม่เป็นไรผมรับไว้อันหนึ่งแล้ว มันอย่างน้อยมี 3 ทาง
นายอุดม โชคศิริ เรื่องนี้ผมเสนอ ผมอยากฟังเสียงสมาชิก อยากยกมือ ขอมติตรงนี้ผมเป็น
คนเสนอมติ ท่านมีสิทธิ์ที่จะรับได้
ประธาน เดี๋ยวผมจะเรียกมติ
นายอุดม โชคศิริ มันเสียเวลา พูดมาตั้ง 3 ชั่วโมงแล้ว
ประธาน เชิญอาจารย์ประพันธ์พงศ์ครับ
นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ท่านประธานที่เคารพในฐานะที่ผมมานั่งฟังอยู่นานแล้ว
ผมประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ เป็นสมาชิกมา 50 ปีแล้ว อยากจะเรียนให้ทราบว่าทาอะไรก็ขอให้คิดถึงองค์กร คิดถึง
คนอื่นบ้าง อย่าเอาแต่อาเภอน้าใจเข้ามาเป็นความถูกต้อง ในเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าดันทุรังเลือกตั้งไป คนที่ต้อง
รับผิดชอบคือท่านประธานจะต้องถูกฟ้องทั้งสองฝ่าย ทาไมเราไม่รอให้ศาลปกครองได้วินิจฉัย ถ้าคุณอยากจะช่วย
สหกรณ์เมื่อไหร่ก็ช่วยได้ และสหกรณ์ก็คงไม่ได้ล้มไปในเวลานี้ เราช่วยกันรักษาสหกรณ์ ผมเองนั้น ผมพยายามพูดกับ
ทุกคนว่าเราจะต้องช่วยกัน และเราได้ช่วยกันมาตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้งที่ผมเป็นที่ปรึกษาของท่านแต่ก็มี
หลายคนจะไล่ผมออกจากที่ปรึกษาแต่ผมไม่เคยไปที่ประชุมเลยนะครับ เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของทิฐิส่วนตัวของ
บุคคลไม่ได้มองถึงองค์กร ผมอยากให้ทุกคนมองถึงองค์กรเราและมองถึงท่านประธานด้วยนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้
เป็นเรื่องที่การตัดสินใจผมต้องยกให้ท่านประธานเป็นคนตัดสินว่าจะเลื่อนหรือจะเลิก เพราะเหตุว่ามีผลกระทบต่อ
ท่านประธานทั้งขึ้นทั้งล่อง ผมพยายามจะพูดกับหลายคนว่าเราต้องมองถึงคนอื่นด้วย อย่าเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลัก
ขอพูดแค่นี้ไม่อยากพูดมาก เพราะว่าผมคิดว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรจะมีสิทธิ์มีเสียง ขอบคุณครับ
ประธาน ขอบคุณครับ
นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ ดิฉันสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ อาจารย์เกษียณของคณะพาณิชย์
เลขสมาชิก 122571 ดิฉันมองอย่างนี้ด้วยความที่เราต้องการรู้ว่าสหกรณ์เรามีปัญหาอะไร เดิมเรามีสหกรณ์ของเรามา
เรียบร้อย ดิฉันเป็นสมาชิกปีนี้ปีที่เป็นสมาชิกมา 47 ปี 6 เดือน เราอยู่อย่างเรียบร้อยมา ดิฉันไม่เคยสงสัยสหกรณ์เรา
และดิฉันก็ไม่เคยสงสัยอาจารย์สวัสดิ์ด้วย เรามีความไว้ใจ และเชื่อว่าจุฬาฯ เราทุกคนเป็นคนดีไม่คิดว่าจะมีใครที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้ ดิฉันฟังแล้วคิดว่าปัญหาที่ฟังมาทั้งหมดเมื่อกี้ขอพูดถึงเรื่องเก่าด้วย ที่ท่านประธานบอกว่า
ท่านประธานจะทาหนังสือชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ในการติดตามความเสียหายของสหกรณ์เรา
ดิฉันว่าเป็นสิ่งที่ดีมากและดิฉันอยากจะให้เป็นอย่างนี้ด้วยเนื่องจากว่าดิฉันเป็นคนที่เรียนบัญชีมา ดิฉันอยากให้ท่าน
ช่วยเพราะบางคนไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นอยากจะให้เห็นว่าตอนนี้ความเสียหายเกิดขึ้นเท่าไหร่และตรง
กับในงบการเงินหรือไม่ ถ้าสามารถกระทบไปถึงงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วสมาชิกก็จะสามารถแน่ใจได้
ว่าข้อมูลนั้นคือข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จะได้ดูว่าที่ท่านชี้แจงมาสรุปแล้วความเสียหายเราเป็นอย่างไร วันนี้
ดิฉันคิดว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนเป็นห่วงเราเชื่อว่าสหกรณ์เรายังแข็งแรงเพราะเรายังมีเงินทุนอีกเยอะ แต่การที่ทาให้
สมาชิกต้องเสียหายไปเป็นเงินจานวนมากเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะพูดว่า
อยากจะให้ช่วยทาให้สมาชิกทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งและถูกต้องไม่มีใครสงสัยสาหรับเรื่องที่จะคุยกันว่าควร
จะมีการเลือกตั้งวันนี้ไหม สาหรับความคิดเห็นของดิฉันเองคิดว่าควรจะรอก่อนเพราะปัญหาตอนนี้ของสหกรณ์เราก็
เยอะอยู่แล้วอย่าไปสร้าง ผูกเรื่องหรือทาปัญหาให้มากขึ้นกว่านี้เลย ดิฉันเห็นใจท่านประธานมากเพราะว่าต้องมารับ
ในช่วงที่สหกรณ์มีปัญหา ตอนนี้สิ่งที่เราควรจะทาต้องช่วยกันอย่างที่ท่านอาจารย์ประพันธ์พงศ์พูดต้องมององค์กร
ของเราเป็นหลักก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราทุกคน ที่มานั่งที่นี่เราควรจะช่วยกันคิดช่วยกัน
ออกความเห็นว่าทาอย่างไรถึงจะให้สหกรณ์เราดาเนินไปได้ดีจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรเราไม่ควรจะมาแตกแยกหรือ
ตีกันเพราะว่าต่างคนต่างมองจะคนละแง่มุมจะให้มององค์กรเป็นที่ตั้งว่าอะไรที่ดีกับสหกรณ์เราน่าจะช่วยกันทาสิ่งนั้น
ส่วนตัวดิฉันแล้วคิดว่าไม่อยากให้เกิดปัญหามากกว่านี้อยากให้ปัญหาเราน้อยลง ถ้าเกิดเราทาอะไรตอนนี้และมติหรือ
คาสั่งศาลออกมาอีกอย่างหนึ่งเราจะยิ่งปวดหัวมากขึ้นอีก เพราะฉะนั้นนี่คือความเห็นส่วนตัวของดิฉันที่คิดว่าเรา
น่าจะรอศาลมากกว่า ขอบคุณค่ะ
114

29

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 3

ประธาน ขอบพระคุณมากครับ ข้อเสนอแนะเรื่องที่ควรจะมีข้อมูลให้กับสมาชิกครบถ้วน ผมก็
พยายามทาเต็มที่ตั้งแต่เข้ามามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบเรื่องมันดาเนินการติดพันมาตั้งแต่ปี
51 เราก็ไม่รู้เบื้องหลังการถ่ายทาเพราะเราเพิ่งเข้ามาจริงๆ เราไม่รู้ครับและเราก็ไม่อยากกล่าวโทษกรรมการชุดเก่าๆ
ว่าเขาผิดเขาอะไร เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สิ่งที่เราดูได้ก็แค่ข้อมูลที่ปรากฏเป็นเอกสารซึ่งหลายเรื่องมันก็ไม่
ครบถ้วนก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร เพราะฉะนั้นก็พยายามจะให้ข้อมูลให้เต็มที่ก็ขอบคุณที่ให้คาชี้แนะที่ส่วนนี้ถ้าท่านมี
โอกาสช่วยตรวจสอบและแจ้งให้ทราบด้วยว่ามันสมบูรณ์พอแล้วหรือยังในความตั้งใจของผมก็คือว่าพอเอกสาร
ออกไปครบถ้วนแล้วผมก็จะเชิญสมาชิกที่สนใจและเปิดสหกรณ์พูดคุยแบบพี่น้อง สงสัยข้อไหนก็ว่ากันมา เอกสารไม่
ชัดตรงไหนก็ว่ากันมาและพวกเราที่ทางานก็จะตอบเท่าที่เราตอบได้เท่าที่ข้อมูลที่เรามีก็จะช่วยกันเต็มที่ครับ อันนี้คือ
ความตั้งใจของผมไม่มีการปิดบังไม่มีการซ่อนเร้นใดๆ ทั้งสิ้นทาได้เต็มที่เท่าที่เราทาได้ ส่วนเรื่องที่ 2 ที่ท่านเสนอแนะ
ผมก็นั่งฟังด้วยความตั้งใจ ผมคิดว่าเราแทบจะไม่มีทางเลือกเราคงจะต้อง ถ้าคานึงถึงองค์กรเป็นหลักไม่ให้มีปัญหา
ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นตามมาทีหลังคงจะต้องยอมรอคาวินิจฉัยผู้ที่เหลืออยู่ก็ทางานหนักขึ้นเพื่อองค์กรก็แล้วกัน มัน
จะไม่มีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้นและไม่กระทบผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือของใครทั้งสิ้นคนที่เหลือก็ทางานหนักเพิ่ม
มากขึ้นก็เท่านั้นเองแล้วถ้าศาลตัดสินอย่างไรมันก็จบที่ตรงนั้น ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นเอง
ที่ผมมองโดยภาพรวมก็เป็นเช่นนั้นล่ะครับ
นายธีระพล เมฆอธิคม ท่านประธานครับ ผมนายธีระพล เมฆอธิคม วันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศ
ที่ดีที่มีการประชุมวันนี้ทุกคนก็พยายามจะช่วยเหลือท่านประธานให้กาลังใจท่านประธานในการดาเนินงานที่ผ่านมา
วันนี้โชคดีที่มีผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัย 2 ท่าน ท่านศาสตราจารย์สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ และท่านศาสตราจารย์
ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ท่านก็ห่วงมหาวิทยาลัย ผมก็เห็นด้วยว่าชื่อเสียงเราสาคัญ ได้เตือนสติเราหลังจากที่เรา
หลงทางกันมามากพอสมควร ผมก็คิดว่าเราควรจะคิดหนักสักนิดหนึ่งเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อันนี้พวกเราก็
เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่นี้เพื่อช่วยเหลือท่านประธานให้มีทางออกอีกสักนิดนึงสาหรับเรื่องนี้นอกจากที่ท่าน
จะสรุปมาว่าไม่มีทางอื่นเลือกกันนะครับก็คือว่าในระเบียบวาระที่ 3 ที่กาลังพูดถึงเมื่อคราวที่แล้วผมได้เรียนท่าน
ประธานว่าอย่าเลือกตั้งในที่ประชุมเมื่อคราวที่แล้ว เพราะว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ทราบ ผมก็เลย
เสนอแนะให้ท่านว่ารอไปจัดเลือกตั้งใหม่มีการประชุมให้สมาชิกทราบว่าจะเป็นการเลือกตั้งกรรมการ ปรากฏว่าไม่ได้
ดาเนินการตามที่ผมเสนอไปกลับมาเขียนว่าวาระที่ 3 การเลือกตั้งกรรมการดาเนินงานและการรับทราบผลการ
เลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วยปี 2561 และในเนื้อหาก็มีแต่คาสั่งนายทะเบียนและมีความเห็นว่าจะต้องเอามา
พิจารณาเป็นการแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์เพราะฉะนั้นวาระที่ 3 เขียนว่าเป็นการเลือกตั้งกรรมการดาเนินงานและ
รับทราบผลแต่ว่ากรรมการสหกรณ์เสนอว่าให้เป็นการแก้ไขข้อบังคับนี่มันก็เป็นอันหนึ่งที่ทาไม่ได้ ประการที่สองก็คือ
ว่าการเขียนแบบนี้ไม่ได้บ่งบอกให้สมาชิกทราบว่าจะมาเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นมันเป็นการกระทาที่ไม่โปร่งใสไม่ถูกต้อง
ผมก็เลยเห็นว่าวาระที่ 3 เลือกตั้งไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการอย่างนั้นมา ผมเห็นว่าวาระที่ 3 ท่านบอกว่าจะมา
แก้ไขข้อบังคับ ซึ่งก็ทาไม่ได้อยู่แล้วกรรมการบอกไม่ได้ ท่านต้องพูดถึงว่าการเลือกตั้งเป็นอย่างไร เป็นมาอย่างไรบ้าง
และรับทราบผลเป็นอย่างไรบ้าง และมีการก้าวหน้าอย่างไรบ้างเท่านั้นเอง ในวาระที่ 3 นี้เขียนอย่างนี้เลือกตั้งไม่ได้
และไม่ชอบธรรมด้วยว่าสมาชิกทั้งปวงไม่มีใครรู้ว่าจะมาเลือกตั้ง ผมให้ทางออกตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับ
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ประธาน ก็ยังจาได้ครับสิ่งที่อาจารย์เสนอไว้แต่ว่าการที่เราตั้งวาระอย่างที่ปรากฏ มันเหมือนเดิมกับ
ที่เราตั้งไว้ในที่ประชุมสามัญประจาปี เพราะยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนั้นเนื่องจากมีคาสั่ง และครั้งต่อมามันก็มีประเด็น
วาระมันจะเป็นวาระเดิมที่ยังไม่เสร็จสิ้นก็จะต้องกลับมาพิจารณาที่ส่วนนั้น แต่ว่าอันนี้เข้าใจตรงกัน
นายธีระพล เมฆอธิคม ผมไม่ได้ตาหนิเรื่องนี้ ผมจะเรียนว่าปกติในที่ประชุมก็จะบอกว่ามติที่ประชุม
กรรมการคิดว่าอย่างไรบ้าง แต่ว่าในนี้มติที่ประชุมของกรรมการบอกว่าให้แก้ไขข้อบังคับไม่ได้บอกให้เลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นเลือกตั้งไม่ได้ ผมก็สนับสนุนท่านประธานแบบนี้นะครับ ผมขอโทษที่ขัดท่านประธานเพราะผมจะแสดง
ให้เห็นว่ามติวาระที่เขียนแบบนี้ถูกต้องแล้ว แต่ทาไม่ได้
ประธาน ครับ เข้าใจครับ ขอบคุณครับ
นายทวี กาญจนภู ผมขอเสริมต่ออาจารย์หลายท่านที่พูด สมาชิกสหกรณ์จุฬามีกิจกรรมเดียวที่
ทุกคนมีส่วนร่วมคือเลือกตั้ง วันเดียวครับ วันเดียวใน 1 ปี ที่เป็นกิจกรรมเดียว กิจกรรมอื่นไม่มีโอกาสที่สมาชิกทุกคน
ที่จะได้มาร่วมทากิจกรรม เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าให้สมาชิกเลือกตั้งในห้องประชุม 100 กว่าคน มีน้อยกว่า
200 ที่นั่ง ขอให้คิดให้ดีครับ กลับไปคิดดีๆ ใหม่ นั่นคือคุณกาลังรอนสิทธิ์ มันคือการรอนสิทธิ์สมาชิกหมื่นกว่าคน
และถ้าหากว่าคิดว่าจะให้หมื่นกว่าคนมาเลือกตั้งในห้องประชุม ขอให้กรรมการจัดห้องประชุมที่บรรจุได้หมื่นกว่าคน
มาประชุมและลงคะแนนเสียงกันในลักษณะแบบนั้น แล้วฉะนั้น ณ วันนี้ผมเองก็เพิ่งทราบว่าจะมีการลงคะแนนเสียง
ยกหีบ 3 ใบ ลงคะแนนมาไม่รู้ว่าสมาชิกกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ใครมากกว่ากันด้วยซ้า มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเหรอ เป็นไปได้อย่างไร จุฬาเป็นอย่างนี้มา เลือกตั้งกันมา 20 ปี แบบนี้ให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนเป็น
กิจกรรมเดียวในรอบปีที่มีสิทธิ์มีส่วน กลับปรับเปลี่ยนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น เป็นไปได้อย่างไร ถ้าสิ่งที่
เกิดขึ้นและเกิดเป็นข่าวสารออกไปข้างนอก ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ ผมเชื่อเลยว่าความเชื่อมั่นจะยิ่งทรุดหนักลง
ไป จะไม่ใช่ 700 ล้าน อย่างที่คุณอุดมว่านะครับ จะเป็น 1,000 ล้าน 2,000 ล้าน 3,000 ล้าน แน่นอนถ้าเป็นข่าว
ออกไปว่าสมาชิกสหกรณ์จุฬางุบงิบปิดห้องประชุมเลือกตั้งกัน มีที่นั่งอยู่ 300 คน แต่นั่งอยู่ร้อยกว่าคน จะเลือกตั้ง
กรรมการกันเลย ถามว่าความเชื่อมั่นจะอยู่ได้ไหม และถ้าหากว่าจะมีการจริงผมขอรายชื่อผู้ที่หย่อนบัตรเพื่อที่จะไป
ฟ้องว่ากาลังรอนสิทธิ์คนหมื่นกว่าคน
ประธาน เข้าใจประเด็นแล้วครับ ขอบคุณครับ เชิญครับอาจารย์
นายจิตประภัสร ใจอารีย์ ท่านประธาน กระผมนายจิตประภัสร ใจอารีย์ สมาชิกเลขที่ 172176
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ท่านประธานเรามายอมรับกันก่อนไหมว่าเราเป็นชาวจุฬาฯ เรามีการเลือกตั้งมา 30 40 ปี
แล้ว ถามว่าเมื่อก่อนนี้เราใช้กฎเกณฑ์อย่างไร ผมเป็นกรรมการเลือกตั้งมา 2 สมัย ผมเป็นกรรมการดาเนินการมา 4
สมัย พอจะเข้าใจอยู่บ้าง แต่เราอยู่กันแบบชาวจุฬา ทั้งสองฝ่ายผมไม่รู้ว่าพูดอย่างไร ผมเป็นคนพิการหู ผมจาศัพท์
ไม่ได้ไม่รู้ใครพูดไปแล้วหรืออย่างไร ได้ยินแต่เสียงแว่วแว่วแต่ผมก็จาเป็นต้องมา ทางนั้นก็เพื่อนทางนี้ก็พี่ ทางนั้นก็
พวกทั้งนั้นเลยที่อยู่ในนี้ ผมจึงขอหยิบยกเอาว่าเมื่อก่อนเราดาเนินการกันมาอย่างไร จุฬาของเราไม่ใช่เลือกตั้ง
กรรมการข้างนอกหรือผู้แทนราษฎร มีไหมว่าจุฬาว่าวันเลือกตั้งเขาห้ามขายเหล้า เคยมีคาสั่งไหม ไม่มี เพราะจุฬา
ของเราคือบ้านของเรา เวลาเราหย่อนบัตรเมื่อปี 2537 ผมจาได้ สมัยก่อนโน้นมีกรรมการ 28 คน เขาเอาหีบเลือกตั้ง
เอาเข้าไปไว้ในห้องธุรการ พอปี 2537 มีการร้องเรียนขึ้นขึ้นมาว่าไม่ได้ ทาอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาออกไปอยู่ข้างนอก
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จนมีการตั้งเต็นท์กันขึ้นมาสมัยนั้น หน้าศาลาพระเกี้ยว และก็มีพูดกันว่าและจะทาอย่างไรเรื่องการหาเสียง เขายังหา
กันได้อยู่ ในเวลานั้นเขาพูดกันว่าเรามีเขตปริมณฑลเป็นกาหนดสุดท้าย คาว่าเขตปริมณฑลขึงเชือกครับ ในเต็นท์
นอกเต็นท์ คุณจะพูดกันอย่างไร ถ้าหากว่าเจ้านายคุณไม่ห้ามคุณกินเหล้ากัน คุณกินได้ แต่ในเต็นท์ 1.ห้ามชี้นา
หาเสียง 2.ห้ามเอาใบปลิวไปแจกนอกจากแผ่นที่ทางสหกรณ์เขาติดเอาไว้เท่านั้น นี่คือในเขตปริมณฑล เราก็ทากัน
อย่างนี้ตลอดมา แม้แต่ในหอประชุมใหญ่ของเราก็เคยมานับคะแนนกันสมัยนั้น ที่เคยทากันมาอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าสมัยนี้
นั้น เขาวางกฎเกณฑ์กันอย่างไร อันนี้ผมไม่ทราบได้เพราะผมก็ห่างไปแล้ว 10 กว่าปี ออกไปแล้ว 10 กว่าปี ผมก็ยัง
คิดว่าเพื่อนกันทั้งนั้นอยู่ในจุฬา กฎเกณฑ์เดิมที่เราใช้และถามว่าต่อไปนี้จะทาอย่างไร ห้ามขายเหล้าเหรอ จะห้าม
อะไรกันอีกล่ะต่อไปนี้ นี่มันบ้านของเรา เราห้ามเขาได้เหรอ เราห้ามเขาไม่ได้ เราใช้คาว่าเขตปริมณฑล ถ้าหากว่าใน
เขตปริมณฑลใครทาได้ ใครถ่ายภาพถ่ายอะไรมาอันนั้นล่ะครับผิดแน่นอน ขอบคุณครับ
ประธาน ขอบคุณครับ ผมเกรงว่าสมาชิกจะไม่ครบองค์ประชุมอีกนะครับ ถ้าหากว่าเราพูดกันไม่จบ
แบบนี้ ความรู้สึกของผมตอนนี้ผมอยากเสนอให้มีการลงมติโดยคานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง และสิ่งที่ฟัง
ความเห็นของสมาชิกแต่ละท่าน ผมว่าถ้าเราชะลอการเลือกตั้งออกไปน่าจะปลอดภัยและเป็นประโยชน์ด้วยกันทุก
ฝ่าย ก็อยากจะขอให้มีมติว่าจะรับหรือไม่รับที่ส่วนนี้ และจะได้ไปวาระอื่น ดีไหมครับ
นายสมบุญ บุญดีกุล ท่านประธานครับ ผมสมบุญ บุญดีกุล 291458 ที่เมื่อกี้คุณทวีพูดว่าการ
เลือกตั้งจะมาเลือกในนี้ สมาชิกมีแค่นี้เองมันไม่เหมาะนะครับ และอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้ามีการเลือกตั้งในนี้และมี
การดาเนินการต่อไป ถ้ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น สมาชิกรับผิดชอบหรือประธานรับผิดชอบ แค่นี้ล่ะครับ
ประธาน ขอบคุณครับ อย่างนั้นโอเคไหมครับ เราลงมติเลยไหมครับ ขอสั้นๆ นะครับ
นางสาววรางค์ คุณานุกร ท่านประธานคะ สวัสดีค่ะท่านประธานและคณะกรรมการและสมาชิก
ผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันทราบนิดๆ ว่าวันนี้มีประชุม แต่เมื่อกี้ดิฉันออกไปดื่มน้าดิฉันทราบมาว่าตอนลงทะเบียนเข้า
ห้องประชุมเสียงจะถึงเข้าประชุมได้ แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วอาจจะต้องลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นเรื่องๆ ไป เพราะถึง
ตรงนั้นมันมีความเบี่ยงเบนอย่างนี้ว่า สมาชิกบางท่านก็อยู่นานจนไม่ไหวแล้ว และก็เห็นว่าดันต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้น
หรือเปล่า หรือจะอยู่ต่อไปเฉยๆ จนกระทั่งเลยอาหารเย็นและถึงเวลานอนแล้ว แล้วก็ทาอะไรไม่ได้ มันก็จะมีสมาชิก
ท่านเหล่านั้นที่ออกไป ดิฉันว่าตรงนี้ถ้าหาทางอุดได้มันจะดี ดิฉันมองอย่างนี้ว่าในบางเรื่องที่ควรจะก้าวหน้าไปแต่มัน
กลับไม่ก้าว และสมาชิกก็เบื่อไปเองและต้องกลับบ้านไปก่อนทาให้เสียงขาดเวลาที่ควรจะต้องลงคะแนน ดิฉันคิดว่า
ถ้าอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคณะกรรมการอาจจะขอประธานโทษนะคะถ้าไม่จริงดิฉันก็ ดิฉันเพียงแต่สืบเดาว่าจะเป็นไป
ได้ไหมว่าบางวาระ คณะกรรมการอยากจะ hold ไว้ ซื้อเวลาไว้ให้ได้นานที่สุด เพราะว่าจะได้ไปคิดไปอะไรให้มัน
ถีถ่ ้วนให้ไปกล่อมเกลาอะไรต่ออะไรให้มันถี่ถ้วนและอาจจะทอดเวลาไม่ตอบไม่อะไรทาให้ทุกอย่างมันยืดยาวไป ตรง
นั้นดิฉันว่ารวบรัดได้แต่กลับไม่รวบรัด นั่นคือประเด็นที่ 1 แต่ในทางตรงข้ามมันมีอีกอย่างหนึ่งคืออย่างเมื่อกี้ดิฉัน
พอจะทราบมาว่าตอนนี้เรื่องราวทางสหกรณ์อยู่ภายใต้ศาลปกครอง ดิฉันใช้คาไม่ค่อยถูก ก็จะมีการบอกว่าจะให้
เลือกตั้งเลือกอะไร มีสมาชิกหลายท่านเป็นอาจารย์หลายท่านออกมาบอกว่าทาไปมันจะเหมาะหรอ มีสมาชิกอยู่แค่
นี้จากที่เป็นหมื่น ดิฉันไม่มองอย่างนั้นว่าเหมาะหรือไม่ ดิฉันมองแค่ว่าได้หรือไม่ได้ ถ้ามันไม่ได้มันก็คือไม่ได้ จะตกใจ
ไปทาไมในเมื่อกฎเกณฑ์มันไม่ครบไม่ถ้วนใช่ไหมคะ มันก็ไม่จาเป็นก็ทาไม่ได้ จะมาบอกว่า และยิ่งใครที่บอกว่า ดิฉันก็
เป็นผู้บริหารตึกใหญ่มาก่อน ดิฉันมองอย่างนี้ว่ายิ่งเรามีส่วนได้ส่วนเสียหรือยิ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เขาเรียกว่า
Conflict of Interest มันยิ่งต้องถอยห่างออกไปอีกหลายๆ ก้าว ให้รู้ว่าเราอยู่ในที่โปร่งใสจริงๆ เพราะฉะนั้นไม่ต้อง
พูดเลยว่าจะลงมติไม่ลงมติ ดิฉันไม่ทราบค่ะอาจารย์พูดขึ้นมา ท่านประธานพูดขึ้นมาดิฉันตกใจเหมือนกันลงมติตามที่
มีผู้เสนอเมื่อกี้หรืออย่างไร
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ประธาน ผมจะสรุปมติว่ามติที่จะให้สมาชิกลงคะแนน vote ก็คือให้ชะลอการเลือกตั้งออกไปโดย
รอผลคาวินิจฉัยของศาลปกครองก่อน อันนี้คือมติครับ โอเคไหมครับ
นายทวี กาญจนภู ท่านประธานครับผมคิดว่ายังลงมติไม่ได้ คือในความเห็นของผมมติพวกนี้มันมี
บางสิ่งบางอย่างที่มันลงได้ บางสิ่งบางอย่างมันลงไม่ได้ มันไม่มีความเหมาะสม อะไรที่ไม่เหมาะสมคือลงไม่ได้ และมติ
ที่ท่านประธานเสนอเป็นเรื่องสาคัญ เป็นชีวิตของสหกรณ์จุฬาที่กาลังจะใช้คนส่วนน้อยร้อยกว่าคนเลือกตั้งกรรมการ
15 คน เพราะฉะนั้นถ้าลงมติใครที่ไม่เห็นด้วยขอให้ออกจากห้องเลยครับ และใครที่เห็นด้วยกับการลงมติและต้องการ
ลงคะแนนเสียงวันนี้เลย หย่อนบัตรหีบ 3 ใบ ขอชื่อเลยนะครับ เพื่อจะได้ทาการฟ้องว่าสมาชิกกลุ่มนี้ลิดรอนสิทธิ์
หมื่นกว่าคน
ประธาน ก็เข้าใจส่วนนั้นก็จึงแก้ปัญหาทุกเรื่อง ถ้าเราชะลอการเลือกตั้งก็ไม่มีประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้น ไม่ได้รอนสิทธิ์ใครใดๆ ทั้งสิ้น
นายบุญชอบ มีนาภา ขออนุญาตนะครับอาจารย์ อาจารย์กาลังจะใช้ที่ประชุม มติที่ประชุมบังคับ
เรา ว่าจะเลือกหรือไม่เลือก ผมบอกว่าอาจารย์เป็นหัวหน้าองค์กร ตัวอาจารย์ตัดสินอย่างไรเอามาก่อน อาจารย์เห็น
ด้วยกับจะให้เลือกหรือไม่ให้เลือก อันนี้เอามาก่อน เพราะจะดูว่าประธานคิดอย่างไร ไม่ใช่มอบให้ที่ประชุม อาจารย์
เอาตัวรอดนะ มันเอาตัวรอดว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้น
ประธาน คุณเข้าใจผิดแล้ว ผมพูดตั้งแต่คราวที่แล้วผมเป็นสมาชิกเขต 1 ด้วย ผมต้องรับผิดชอบ
ตามมติของที่ประชุมไม่ได้หลีกหนีอะไรเลย แต่ว่านี่เป็นมติการลงมติต้องเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ไม่ใช่ของประธาน
นายบุญชอบ มีนาภา และคณะกรรมการคิดอย่างไร
ประธาน ไม่มีปัญหาหรอกครับ ฉะนั้นอย่าเข้าใจผิด ผมว่าพอแล้วนะครับ ผมว่าชัดเจนแล้ว
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับจะลงมติถูกต้องแล้ว แต่ทาไมไม่ลง 3 ข้อเมื่อกี้ล่ะครับ
คือหนึ่งอยู่เฉย และก็นับคะแนนเสียง อันที่ 2 ที่สมาชิกเขาเสนอว่าเลือกหมดเลยก็นับคะแนนเสียง และอันที่ 3 ผม
เสนอเลือกบางส่วนแล้วนับคะแนนเสียง
ประธาน ก็เอาทีละ เอาอันแรกก่อน อันแรกผ่านก็ไม่ต้องไป 2 อันหลัง โอเคไหมครับ ใครเห็นว่าจะ
ชะลอการตั้งเลือกตั้งออกไป ยกมือขึ้น
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ขออนุญาตครับ ผมว่าคนที่เสนอญัตตินี้ต้องรับผิดชอบ เพราะมันทาขัดกับ
การดาเนินการของศาล และถ้าออกมาต้องรับผิดชอบ ลงชื่อด้วย อาจารย์จรูญใช่ไหม อาจารย์จรูญบอกไม่กลัว
ท่านประธานและกรรมการที่อยู่บนนี้ มีส่วนต้องรับผิดชอบด้วยเพราะเป็นคนเสนอวาระนี้เข้ามา ซึ่งวาระนี้มีการ
ทักท้วงแล้วว่ามันต้องชะลอ ถ้าท่านฝืนทาไปขอให้ท่านรับผิดชอบทุกคน มีเหรัญญิก มีประธาน มีเลขา มีรองประธาน
อีก 2 คน และมีใครอีกที่อยู่ในนี้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่กรมอีก 2 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่จะต้องดูว่าทาถูกต้องหรือไม่
ประธาน คืออย่างนีผ้ มว่าเข้าใจผิดกันไปใหญ่ ก็คือที่ผมสรุปไปเมื่อสักครู่ก็มาจากสมาชิกนั่นล่ะครับ
ผมเป็นคนเรียกไม่ใช่ผมเป็นคนเสนอ
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นายอุดม โชคศิริ ขออนุญาตครับผมขอถามที่พูดกันมาผมมีความรู้สึกว่าผมเสียใจนะ เมื่อเกิด
ปัญหาความเสียหายตั้งแต่แรกหรืออะไรก็ตาม ถามว่าทุกวันที่มานั่งเถียงว่ากันมันถกกันเสียเวลาเสียเงินเสียงบ ถาม
ว่าที่ผ่านมาส่วนหนึ่งสมาชิกเคยรู้สิทธิหน้าที่ของตัวเองไหม มาสแกนนิ้ว 5,000 คน เคยรับผิดชอบเคยเข้าหอประชุม
ไหม ในห้องประชุมมี 100 คน นี้คือประเด็นแรก ประเด็นที่ 2 ถามกันหรือยังว่าเรื่องของการจัดการสหกรณ์การ
เลือกตั้งหรืออะไรก็ตาม ทาได้ไหม คุณอย่าเอาความคิดของตนเอง เขาส่งตัวแทนมาด้วยความถูกต้อง ถามว่าเรื่อง
ภายในภายนอกเลือกอะไรได้ไหม ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้มีทางเลือกได้ ที่ผ่านมา 150 วัน ทาอะไรกัน เถียงกัน ผมบอกว่าผม
เป็นเหรัญญิก ความเสียหาย 400 กว่าคนที่ถอนสมาชิกออก โดยเป็นตัวเงิน 700 กว่าล้าน ถูกหลอก บอกผมเอง
ผมไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวจะเป็นทางกฎหมาย มาบอกผมเองว่าถูกหลอกและวิ่งมาหาผมว่าขอกลับไปเป็นสมาชิกใหม่ได้ไหม
ขอโทษทีมันผลดีผลเสียครับ คุณถอนออกไปกลับมาไม่ได้ระเบียบมันบอก 50 ปี ไม่ได้
ประธาน มันนอกประเด็น
นายอุดม โชคศิริ คนที่ถอนหุ้นออก คาดว่าปีนี้จะกาไรมากด้วย ประมาณการ แบ่งไปเลย
ประธาน ไม่พูดต่อแล้วครับ
นายอุดม โชคศิริ ไม่ใช่ ผมอยากรู้ว่าการจัดการ ใครไม่เข้าใจการจัดการสหกรณ์หรอก มันมี
หลักการสหกรณ์กับการจัดการ ถามผมหรือยังว่าเลือกได้ไหมภายใน มันเป็นสิทธิ์ของเขา
ประธาน โอเคพอแล้วครับ
นายอุดม โชคศิริ ที่ผมเรียนให้ทราบถ้าเกิดความเสียหายมา วงเล็บด้วย คนที่ออกมาก็ต้อง
รับผิดชอบ เดี๋ยวผมจะเล่นทางกฎหมายเหมือนกัน ไม่ใช่เก่งแต่เพียงผู้เดียว ขอบคุณครับ
ประธาน ok ครับ ทางกรมได้ชี้แจงไปแล้วก็ถ้าฟังอย่างดีๆ ก็จะเข้าใจว่าท้ายที่สุดก็คือให้ที่ประชุม
ตัดสิน เท่าที่ฟังมาดูเหมือนว่ามัน ถ้าไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบทางลบใดๆ ที่จะเกิดขึ้นก็คือการชะลอการเลือกตั้ง
ออกไป ไม่มีใครเสียหายอะไรตรงนี้ อาจารย์ปริญญาจะพูดอะไรอีกเชิญครับ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ คือพูดในแง่ของหลักกฎหมายคือที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับ มีอานาจ
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกประการที่เกิดขึ้นภายในสหกรณ์ของเรา ที่นี้ที่ประชุมใหญ่เผอิญเรื่องนี้มันเป็นกรณีที่ยัง
คาอยู่ที่เรื่องของการอุทธรณ์ ยังคาอยู่ที่เรื่องของศาล การตัดสินใจใดๆ โดยไม่รอฟังคาสั่งศาล ผมถามว่าถ้าเกิดความ
เสียหายอย่างทีผ่ ู้แทนพื้นที่ 1 บอกว่าในอนาคตข้างหน้านี้ถ้ามันเกิดความเสียหายตรงนี้ใครจะต้องรับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ที่ประชุมใหญ่ซึ่งมีมวลสมาชิกมากมายเรื่องนี้เอามาตัดสินแล้วเกิดมันไปขัดต่อคาพิพากษา
ของศาลขึ้นมา มันจะกลายเป็นความเสียหายผมเห็นด้วยกับการชะลอ การชะลอมิใช่การยกเลิก เป็นการรอเพื่อให้
เหตุการณ์ทางกฎหมายมันคลี่คลายเราจะได้ดาเนินต่อไปมิเช่นนั้นมันกลายเป็นว่าผิดกฎหมายและก็ผิดซ้าผิดซากมันก็
จะกลายเป็นปัญหา
ประธาน ok ครับ ผมฟังแล้วก็อยากจะสรุปแบบนี้เพื่อที่จะหาข้อสรุป
นายอุดม โชคศิริ ผมขอ 1 นาที สุดท้ายของผมจริงๆ ต้องขอโทษ ผมอุดม ขอวิงวอน ผมพูด
แนวคิดเป็นครั้งที่ 5 แล้ว 1. รู้จักธรรมะ ลดละอธรรม รู้จักความพอเพียง รู้จักพอเพียงเสียบ้างแล้วกรรมจะตาม
ขอบคุณครับ
ประธาน โอเคไหมครับ ผมขออนุญาตเดี๋ยวไม่ครบองค์ประชุมนะครับ
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นายธีระพล เมฆอธิคม ทางออกเพื่อจะช่วยท่านประธานด้วยก็คือว่าวาระที่ 3 เป็นวาระการ
เลือกตั้งกรรมการ เนื่องจากมีคาสั่ง ท่านก็เลยทาการประชุมมาบอกว่า solution หรือมติของท่านก็คือว่าให้ร่าง
ข้อบังคับ ให้ทาข้อบังคับ เนื่องจากว่าพรุ่งนี้เอกสารมาใหม่ได้มีการฟ้องทาให้ข้อบังคับนี้ตามที่ท่านเสนอมามันทาไม่ได้
วิธีการของท่านทางออกก็คือว่าขอให้ท่านคณะกรรมการทั้งชุดถอนวาระนี้ออกไปก็จบ รอมติศาล ถอนไปเลยครับ
ประธาน ขอว่าอย่างไรครับ
นายธีระพล เมฆอธิคม ท่านฟังอีกทีนะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นวาระต่อเนื่องก็เลยมีการเขียนมา
แบบนี้ว่าเลือกตั้งนี้มีปัญหา คณะกรรมการได้ดาเนินการประชุมกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วว่า ทางแก้ก็คือไปร่าง
ข้อบังคับถูกไหมครับ แต่เนื่องจากว่ามีข้อมูลใหม่มาวันนี้ทาให้ท่านคิดว่าที่ท่านเสนอมาด้วยวิธีนี้มันไม่ถูกต้องแล้ว
ท่านก็ต้องถอนวาระนี้ออกไปเลย จะได้จบกัน
ประธาน ผมขอบคุณที่พยายามหาทางออกทางข้อเสนอแนะแต่มันก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาว่าถ้าเรา
ถอนออกไปก็ต้องเรียกประชุมใหม่เพื่อกลับมาพิจารณาเรื่องเดิม
สมาชิก ก็ถอนออกไง
ประธาน ขอถอนเพื่อรอคาวินิจฉัยของศาล โอเคไหมครับถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจได้ OK ขอมติเลยครับ
ขอถอนวาระเพื่อรอคาวินิจฉัยของศาล
นายอุดม โชคศิริ มีคาถามว่าแล้วรอคาสั่งศาลเมื่อไหร่ ในระยะเวลาเท่าไหร่กาหนดได้ไหม นี่คือ
ปัญหาเพราะมันจะต้องมีการบริหารสหกรณ์นะ ถ้าเกิดความเสียหาย 8 คน ต้องรับผิดชอบ ผมบอกแค่นี้เอง ก็ผม
บอกว่า 15 คน ตอนนี้ 700 กว่าล้าน แต่ถ้า 8 คน บริหารแล้ว คาสั่งศาลให้ชะลอ เดี๋ยวดูว่าถึงพันล้านเมื่อไหร่พวก
ท่านต้องรับผิดชอบ ผมบอกเลยว่ารู้จักความพอเพียง รู้จักธรรมะ ลดละอธรรม ไม่ปล่อยวาง เดี๋ยวดู
ประธาน ก็ไปพิจารณานะครับสิ่งที่พูด เอาอย่างนี้ผมว่ามันต้องเป็นมติที่ประชุมใหญ่ ถ้าที่ประชุม
ใหญ่เห็นว่าจะถอนวาระนี้ออกไปเพื่อรอคาวินิจฉัยของศาล ถ้าชัดเจนตรงนี้ก็ขอเสียงสนับสนุน
นายลับแล ณ บางช้าง ขออนุญาตพูดแป๊บเดียวครับไม่ถึงนาทีครับ นายลับแล ณ บางช้าง
380390 ถ้าผมพูดเสร็จแล้วประธานยื่นมติได้เลย แต่ผมขอถามนิดหนึ่งว่ารอคาสั่งศาลปกครอง วันนี้ที่สมาชิกเอาไป
ฟ้อง ขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาจารย์ชูชาติ อันนั้นเป็นประทับฟ้องของศาล รับฟ้อง แต่ว่าท่านจะพิจารณาตอนไหน
เรายังไม่รู้ ถ้าวันที่ 29 ถึง 30 เดือนหน้า ยังไม่พิจารณาหรือยังไม่ตัดสิน กรรมการที่เหลือ 7 คน ที่รักษาการต่อท่าน
บอกว่า 8 คน รักษาการต่อได้ รักษาการได้ครับ ถ้าถึงหมดวาระสิ้นปี 8 คนที่หมดวาระ ศาลยังไม่ตัดสินเลย ยังไม่ได้
รับทราบคาวินิจฉัยว่าคาฟ้องนั้นเป็นอย่างไร ทาอย่างไร สหกรณ์มีกรรมการ 15 คน ก็ยังทาอะไรไม่ได้เลย อะไรก็ติด
ที่ศาลปกครอง คาสั่งศาลปกครอง อันนี้ผมก็ไม่ทราบเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมาย แต่สังเกตเอาว่าผมว่านานแน่ ไม่ใช่
วินิจฉัยแค่ 1-2 วัน เป็นปีได้เลยมั้ง ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าจะเอาอย่างไร ขอบคุณมากครับ
ประธาน ok นะครับ ผมว่าพอแล้วนะครับ
นายอุดม โชคศิริ มีคาถามว่าขณะนี้ที่ผมบอกว่าผมเป็นเหรัญญิก จริงๆ ต้องแสดงออกทั้ง 15 คน
ท่านเป็นผู้นา ความเป็นผู้นาท่านความเสียหาย 700 ล้าน กับสมาชิก 400 กว่าคน ลาออก เขาบอกเหตุผลว่าไม่เชื่อใจ
และไม่เชื่อมั่นกลับคณะกรรมการชุด 57 ผมจะขอมติว่าท่านเป็นผู้นาที่สร้างความเสียหาย 700 กว่าล้าน ท่านต้อง
แสดงจุดยืนลาออก ผมบอกว่าถ้าสมาชิกเห็นด้วยขอให้ลาออกเลยวันนี้ ตัวเลขมันมีอยู่แล้ว 700 ล้าน คาถามว่า
ผู้ตรวจสอบกิจการ ณ ตอนนี้ว่าจริงหรือไม่จริง ผลกระทบบอกแล้วว่าเนื่องจากสมาชิกมาลาออก ไม่ไว้ใจ
คณะกรรมการชุดที่ 57 ผมไม่ทราบว่าท่านต้องแสดงสปิริตลาออกซะ
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ประธาน ระวังคาพูดด้วย เพราะเดี๋ยวมันจะกลับเข้าตัว ฟังท่านรองเขาจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดเดียว
นะครับและผมจะขอมติ ผมว่าพอแล้วนะครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านครับเมื่อกี้มีประเด็นใหม่จริงๆ ท่านสมาชิกครับ ใน พ.ร.บ.เขาบังคับ
ให้เราเลือกกรรมการดาเนินการ 2 ขยัก หมายความว่าครั้งแรก 8 คน ครั้งที่ 2 7 คน คนละปีนะครับ เพราะฉะนั้นถ้า
สมมุติเราทาแบบเมื่อกี้และเหตุการณ์มันถึงสิ้นปี รักษาการ 8 คน มันไม่ค้างตรงนั้นนะ แปลว่าตอนหน้าเราต้องเลือก
15 คน ซึ่งโดยหลักการแล้วมันเหมือนกับว่าไม่มีคนเก่าอยู่เลย ไม่มีคนเก่าที่ทางานอยู่ในกรรมการดาเนินการ ตรงนี้
เป็นปัญหาแน่ๆ ครับ เจตนารมณ์ของกรมส่งเสริมที่เขาออกกฎหมายมาให้เราเลือกแบ่งออกมาเป็น 2 วาระ 2 step
แต่ละปีเป็นอย่างนี้
ประธาน อันนี้เข้าใจครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ก็ฝากตรงนี้ไว้
ประธาน ขอบคุณครับ เชิญท่านรองศุภฤกษ์ เดี๋ยวเราจะขอมตินะครับ
นายศุภฤกษ์ มั่นใจตน ขออนุญาตชี้แจง เดี๋ยวสมาชิกจะตกใจในเรื่อง 700 กว่าล้าน อันนี้เงินเข้า
เงินออกต้องดู 2 ขา เงินออกส่วนหนึ่ง เงินเข้าอีกส่วนหนึ่ง ถ้าดูในรายงานผลดาเนินงานในส่วนนี้ ผมขอเอาตัวอย่าง
ใกล้ๆ ในเรื่องของเงินฝากของสมาชิกเดือนนี้กับเดือนที่แล้วต่างกันแค่ 100 เศษๆ ล้านแค่นั้น ทุนเรือนหุ้นก็น้อย
กว่าเดิม จากเดือนที่แล้วร้อยกว่าล้านแค่นั้นเอง ไม่ถึง 700-800 ล้าน ที่เมื่อกี้กล่าวไป เดี๋ยวสมาชิกจะตกใจจาก
หนังสือเล่มนี้
ประธาน ok นะครับ เดี๋ยวจะตามที่อาจารย์เสนอ
นายธีระพล เมฆอธิคม มิได้ครับอาจารย์ไม่ได้ทาตามที่ผมเสนอ ผมจะขอเรียนอย่างนี้ด้วยความ
จริงใจในเจตนาคือว่าเป็นการลงมติไม่ได้ เป็นกรรมการถอนวาระออกไปเอง อย่าขอมติครับ ขอมติไม่ได้ ถ้าท่าน
ต้องการปลอดภัยท่านอย่าขอมติ ท่านถอนไปเลย ไม่เสียหายอะไรเลยครับเพราะท่านทาตามที่ข้อมูลใหม่มาจากศาล
ปกครอง อย่าขอมตินะครับ
ประธาน ผู้จัดการจะชี้แจง เชิญครับ
ผู้จัดการ ผมขอนิดเดียว พอดีข้อบังคับเรามันค่อนข้างแปลกกว่าที่อื่นก็คือว่ามันระบุกรรมการซึ่งมี
อานาจเฉพาะบริหารมันระบุตาแหน่งไว้ทั้งเหรัญญิก ทั้งเลขา ต่อไปเหรัญญิกถ้าหมดวาระรักษาการได้ 150 วัน
หลังจากเหรัญญิกไป ผมไม่มั่นใจว่ากรรมการที่เหลือ 8 คน จะตั้งรักษาการเหรัญญิกขึ้นมาได้หรือเปล่า และในส่วน
ของกรมบอกว่าถ้า 150 วัน แล้วยังเลือกไม่ได้ กรมต้องมีแนวทางว่าบังคับให้เราเลือกตั้งใหม่หรือว่าต้องให้รอแบบนี้
ไปตลอด และการที่รอคาสั่งศาลเราก็ยังไม่รู้เลยว่าคาสั่งศาลจะออกมาในรูปแบบไหน เช่น สมมุติว่าคุ้มครองชั่วคราว
ถามว่าผลที่คุ้มครองชั่วคราวคืออะไร ก็คือถือว่าหยั่งเสียงถูกใช่ไหม หยั่งเสียงต้องมาดูว่า ตอนเลือกตั้งถูกถ้าอุทธรณ์
ร้องเรียนไปจะได้รับพิจารณาหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเหตุการณ์พวกนี้มันจะไปอีกนานมากเลย และกรรมการปีหน้าซึ่ง
จะต้องเลือกตั้งภายในปีนี้ก็ไม่ได้เริ่มดาเนินการ เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในจุดซึ่งไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เลย อันนี้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนถามกรมด้วยเลยว่าถ้าเรายังอยู่แบบนี้ 8 คนไปตลอดปีนี้ ทาได้ไหมถ้าศาลไม่มีคาสั่งอย่างไรอย่าง
หนึ่งขึ้นมา ขอขอบคุณครับ
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นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ขออนุญาตครับ มีทางออกเพราะว่าคาสั่งยกเลิกมติเพิกถอนมติที่ประชุม
ใหญ่ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ระเบียบวาระที่ 10 มีผลเฉพาะตรงนั้น วาระต่อไปวาระเลือกตั้ง
ประธานกรรมการดาเนินการ เมื่อกรรมการบริหารถอนวาระที่ 3 ออกไปด้วยปรากฏข้อเท็จจริงใหม่ว่าได้ผู้ที่มีส่วนได้
เสียเกี่ยวข้องได้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลจึงไม่อาจก้าวล่วงศาล ขอให้ศาลได้ดาเนินการไปก่อน วาระนี้ก็ถอนออกไป ส่วนมติ
การเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการ เราก็ทาตามวัฒนธรรมประเพณีที่เราเคยทากันมาต่อไปและเมื่อเลือกได้
แล้วก็ให้คนที่เลือกได้ไปดาเนินกระบวนการสรรหาหยั่งเสียงอย่างเดิมมา ก็ทาให้ทา 2 Mission เลย Mission ก็คือ
เลือกที่ขาดไปปีนี้ 7 คน และพอสิ้นปีก็เลือกอีก 8 คน เลือกครั้งเดียวทา 2 Mission ก็ได้ เพราะใช้หลักการตัวการ
ตัวแทน ทาได้เลยครับในทางกฎหมายทาได้ ผมเสนออย่างนี้ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องว่า 7 แล้วเหลือ 8 8 แล้วจะทาอะไร
ไม่ได้ ก็ในวาระต่อไปเราจะเลือกประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง เราก็ทาของเราต่อไป กรมจะเข้ามาเพิก
ถอนก็ให้รู้ไป เพราะเราทาของเรา ถ้าไม่มีระเบียบระบุไว้เราก็ใช้วัฒนธรรมประเพณีที่เราทากันมาหลายสิบปีมาแล้ว
ผมในฐานะเป็นประธาน กกต. มาก่อน ผมทราบดีว่าเรื่องนี้ทาได้ครับ เพราะการถอนเฉพาะวาระที่ 10 ของวันที่ 15
กุมภาพันธ์ เท่านั้น กฎหมายไม่ใช่ให้อานาจถอนได้ตลอดไป ขอบคุณครับ
ประธาน Ok นะครับ ก็ตามที่สมาชิกได้เสนอหลายท่านและขอให้ถอนวาระนี้ออกไปเพื่อรอ
คาวินิจฉัยของศาล ถ้าสมาชิกเห็นด้วยตรงนี้มันก็จะจบไปก็ถอนอันนี้ออกไปวันที่สมาชิกเสนอ อย่างนี้โอเคไหมครับมัน
ก็จะได้จบและจะได้เข้าวาระอื่นๆ ต่อไป
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมขออนุญาต ผมพอพันธ์ เลขที่ 263228 ท่านมัวแต่กลัวว่า
คณะกรรมการดาเนินการจะมีไม่ครบ มันมีทางออกครับในระหว่างที่เรื่องมันอยู่ที่ศาล ต่างฝ่ายก็ต่างรอคาตัดสินใช่
ไหมครับ เราไม่ทาอะไรหรอก แต่ถ้ากรรมการไม่ครบ ทาไมรถไฟเขาปลดทั้งคณะก็ตั้งรักษาการหรือชั่วคราวเพื่อไป
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ผมก็คิดว่าอย่างไรก็ไปปรึกษากรม ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้รอนาน ช่วยศึกษาหน่อยว่าจัดตั้งคนที่เข้า
มาปฏิบัติเฉพาะกิจชั่วคราวได้หรือเปล่า เพราะว่าอันนี้เขาทาได้และไม่ผิด เพียงแต่ว่าเป็นการรอคาพิพากษาเท่า
นั้นเอง เพื่อไม่ให้มีใครล่วงล้าอานาจศาล
ประธาน Ok เข้าใจตรงกันแล้วครับ ไม่มีปัญหา ขอตามที่สมาชิกเสนอว่าให้ถอน
นายอุดม โชคศิริ ขออนุญาตครับที่อาจารย์ศุภฤกษ์ ท่านเป็นรองบริหารสหกรณ์ ท่านบอกว่าไม่ได้
เสียหาย 700 กว่าล้าน ท่านรู้ได้อย่างไร ท่านไปถามเลยตัวเลขใหม่ล่าสุดปีนี้ เดี๋ยวผมจะแจกสมาชิกและท่านต้อง
รับผิดชอบท่านบอกไม่เสียหาย ผมเป็นเหรัญญิก ท่านเป็นรอง ท่านไม่ได้คู่มือตรงนี้ ท่านเอาแค่สมการทางบัญชีแต่
ตัวเลขจริงมันเสียหายท่านถามผู้ตรวจบัญชี ณ ปัจจุบันได้เลย ว่าข้อมูลผมกับข้อมูลของท่านใครมันของจริงและ
ของปลอม สมาชิกลาออกทั้งหมด 449 คน
ประธาน พอแล้ว
นายอุดม โชคศิริ พอได้อย่างไรครับ ต้องรับทราบข้อมูลทั้งสองฝ่ายเป็นเงินอยู่ 719 ล้าน ตอนนี้ผม
ยืนยันเดี๋ยวท่านศุภฤกษ์ ท่านต้องเคลียร์ตรงนี้ด้วยว่าจริงหรือเท็จ
ประธาน โอเคพอแล้ว ผมขอมติเลยนะครับ การที่สมาชิกเสนอให้ถอนวาระออกไปเพื่อรอคาวินิจฉัย
ของศาล เห็นด้วยไหมครับ ถ้าเห็นด้วยกรุณายกมือขึ้น
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับผมเห็นด้วยนะครับ แต่ขอให้ท่านประธานบอก
อีกคาหนึ่ง ภายในมิถุนายนนี้ถ้าศาลยังไม่มีคาสั่งใดๆ มา เรื่องมันยังคาราคาซัง ขอให้ท่านจัดการเลือกตั้งภายใน
กรกฎาคม อานาจอยู่ที่พวกเราทั้งนั้นแต่วันนี้ผมเห็นด้วย
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ประธาน Ok ก็เป็นมติของที่ประชุม เดี๋ยวมติที่ 2 ก็ตามมาเราก็ค่อยทาตามนั้นหรือจะเอาอันเดียว
ไปเลยเป็นมติเดียวไปเลย เอาอย่างนี้ผมสรุปอย่างนี้ว่าสมาชิกเสนอว่าให้ชะลอ ให้ถอนวาระนี้ออกไปเพื่อรอคาวินิจฉัย
ของศาล แต่หากศาลยังไม่มีผลการวินิจฉัยออกมาภายในเดือนมิถุนายน เราก็จะจัดการเลือกตั้งของเราถูกต้องไหม
ครับ
นายธีระพล เมฆอธิคม อาจารย์ครับผมเสนอว่ากรรมการถอนวาระนี้ออกไป
ประธาน ไม่ใช่ครับ คืออย่างนี้ครับทั้งกรมบอกแล้วไม่ได้ต้องเป็นมติที่ประชุมใหญ่ มันไม่มีประเด็น
หรอกตรงนี้มันนิดเดียว ไม่มีประเด็น
นายธีระพล เมฆอธิคม มีครับ มีประเด็นแน่เลย อาจารย์ลองดูสิครับ
นายอุดม โชคศิริ ต้องถามสมาชิกด้วยว่าเขาจะถอนหรือไม่ถอน ใครบอกไม่ถอนก็ยกมือเลย
ประธาน ก็กาลังจะถามนี่ไง ก็ให้ลงมติว่าที่ประชุมเสนอมติว่าให้ถอนวาระนี้ออกไปเพื่อชะลอไปเพื่อ
รอคาวินิจฉัยของศาล แต่ถ้าหากคาวินิจฉัยของศาลยังไม่ออกมาภายในเดือนมิถุนายนก็จะให้สหกรณ์ดาเนินการ
เลือกตั้งต่อไป
นายปฐมพงษ์ บรรพบุรุษ ผมปฐมพงษ์ บรรพบุรุษ 263528 คณะแพทย์ ขอให้ท่านประธานนับ
องค์ประชุมก่อนครับ ก่อนที่จะลงมติ ขอบคุณครับ
ประธาน เจ้าหน้าที่นับเลย
ผู้จัดการ องค์ประชุมผมว่าเกินร้อยแล้วครับ ใช้แค่ 100 คนครับ
เลขานุการ ขออนุญาตท่านประธาน ผมเลขา คือผมต้องจดมติที่ประชุม ผมขอรบกวนนิดหนึ่งว่าถ้า
ในกรณีที่ศาลยังไม่ฟ้องมาสิ้นเดือนพฤษภาคม ผมขออานาจที่ประชุมได้ไหมว่าให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการ
เลือกตั้งหรือขอจากมติที่ประชุมนี้ ไม่อย่างนั้นจะขาดช่วงระยะยืดเวลาออกไปอีกทาให้ชะงักงันต่อ ผมว่าให้
คณะกรรมการหาคนกลางหรือเสนอคนกลางกรรมการเลือกตั้งในคาสั่งศาล
ประธาน ไม่เป็นไร เดี๋ยวเป็นมติถัดไปได้
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เรียนท่านประธานตรงนี้ผมอยากจะหารือกับคุณเรืองชัยว่าถ้าศาล
คุม้ ครองเราจะทาอะไรได้บ้าง ถ้าศาลมีมตินี่เขาขอคุ้มครองด้วย และในระหว่างที่ศาลคุ้มครอง เราจะดาเนินการอะไร
ได้บ้างระหว่างที่ศาลให้ความคุ้มครอง
ประธาน ก็ต้องรออย่างเดียว
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ตรงนี้ว่าถ้าศาลเขาคุ้มครองเมื่อไหร่ เราทาอะไรได้บ้างถ้าศาลคุ้มครอง
นายเรืองชัย โพนพุฒิ จริงๆ อยากเรียนท่านก็คือว่าคาสั่งศาลถือว่ามันก็มีอานาจอยู่แล้ว ถ้าท่าน
คุ้มครอง คุ้มครองเรื่องอะไรเราก็ทาอันนั้นไม่ได้ หมายถึงว่าเมื่อคาสั่งศาลมีคาสั่งคุ้มครอง เพราะว่าท่านอาจารย์ชูชาติ
ท่านขอคุ้มครองไปด้วย ตรงนี้ก็คล้ายๆ เหมือนว่าการคุ้มครองคาสั่ง แต่ตรงนี้ศาลคุ้มครองว่าถ้ายังไม่มีเลือกตั้ง
กรรมการ แต่ตอนนี้มันยังไม่มีคาสั่งศาล อยากเรียนท่านนิดนึงก็คือบางท่านบอกว่าเลือกตั้งได้ไหม ที่ผมเรียนพวกท่าน
มาก่อนว่าหยั่งเสียงกับเลือกตั้งมันคนละส่วนกัน หยั่งเสียงก็คือเป็นการสรรหาคนมา แต่การเลือกตั้งก็คือเป็นการ
เลือกตั้งตามข้อบังคับสหกรณ์ตามกฎหมายสหกรณ์ มีอาจารย์บางท่านบอกว่ากฎหมายบอกว่าไม่เกิน 15 สหกรณ์จะ
เลือกมาเท่าไหร่ก็ได้ อันนั้นไม่ถูกต้อง ก็คือเมื่อข้อบังคับตัวกฎหมายที่กาหนดว่าไม่เกิน 15 ก็คือไม่เกิน 15 ท่าน
เพราะว่าเป็นกรอบกว้างๆ ซึ่งกฎหมายกาหนดไว้เป็นกรอบเพื่อสหกรณ์ในประเทศไทย เพื่อทุกสหกรณ์ที่จะทา
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แต่ตัวข้อบังคับมันจะ fix จานวน ของกรรมการว่าของท่านมีกรรมการเท่าไหร่ จากนั้นก็คือการเลือกตั้งแต่ละปี
กรรมการจริงๆ ก็คือจะดารงตาแหน่งวาระ 2 ปี เมื่อครบปีก็คือจะมีการหมุนเวียนออกครึ่งหนึ่ง 7 8 เมื่อ 7 ออก
ก็เลือกเข้ามา 7 เมื่อ 8 ออกก็เลือกเข้ามา 8 ถ้าเหลือ 8 ผลจะเป็นอย่างไร การดาเนินกิจการของสหกรณ์ดาเนินต่อไป
ได้ เนื่องจากว่าการดาเนินกิจการของสหกรณ์อาศัยเสียงข้างมากของคณะกรรมการ เสียงข้างมากก็มีผลในการที่จะให้
สหกรณ์ดาเนินกิจการต่อไปได้ แต่เมื่อไหร่ถ้าสหกรณ์ไม่เป็นองค์ประชุมก็คือคณะกรรมการไม่เป็นองค์ประชุมตรงนั้น
ก็คือไม่มีทางเลือก ก็ต้องเลือกคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อบริหารแน่นอน แต่ตอนนี้สิ่งที่ผมเคยพูดไปว่าตามข้อบังคับ
ท่านเลือกได้แต่ตอนนี้มันเกิดปัญหา ปัญหาก็คือว่าก็คือเรื่องหยั่งเสียงซึ่งมีการอุทธรณ์ไปที่ คพช.ยังไม่มีคาวินิจฉัย
และอีกอย่างหนึ่งก็คือมีสมาชิกบางท่านได้ไปร้องขอต่อศาลคุ้มครองและร้องขอต่อศาลเพื่อให้เพิกถอนคาสั่งของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ตรงนี้ทุกอย่างมันยังไม่มีคาวินิจฉัย ซึ่งผมก็เรียนว่าหากว่าเราทาอะไรลงไปซึ่งมันมีผลกระทบใน
อนาคต สิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นมาโดยการตัดสินใจโดยที่ประชุมใหญ่ ท่านต้องตัดสินใจว่าถ้ามันเกิดผล
เสียหายในอนาคตข้างหน้า ใครจะต้องรับผิดชอบ คนที่รับผิดชอบก็คือคนที่ลงมติ หมายถึงว่าการลงมติมันจะมี 2
ส่วน คือมติที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย เมื่อท่านลงมติเห็นด้วยมีกี่เสียง ก็นับเสียงกัน ใครไม่เห็นด้วยก็คือต้องระบุชื่อไว้
เพราะจะได้รู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาในอนาคต ท่านที่ไม่เห็นด้วยท่านก็จะรอดตัวไป คือได้ลงมติไม่เห็นด้วยแล้วนะ ชื่ออะไร
แต่ท่านที่เห็นด้วยคือในที่ประชุมนั้นถ้าไม่มีการโต้แย้งบอกว่าท่านเห็นด้วย ถ้าเกิดความเสียหายก็คงต้องมาไล่เบี้ยกัน
ตามกฎหมาย ตรงนี้มันเป็นเรื่องของหลักการทางกฎหมาย แต่ว่าการบริหารองค์กรของเราคือบริหารสหกรณ์เป็น
กิจการภายใน ท่านบริหารกันได้ แต่ว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้ข้อบังคับและภายใต้กฎหมายสหกรณ์ ในวันนี้อยากเรียน
ท่านอีกเรื่องหนึ่งคือการถอนวาระ นั่งฟังท่านอยู่ว่าบางท่านก็บอกว่ากรรมการต้องถอน ผมว่ามันเลยอานาจกรรมการ
มาแล้ววันนี้มันเป็นอานาจที่ประชุมใหญ่แล้วนะครับ ถ้าจะทาอะไรก็ขอให้เป็นมติที่ประชุมใหญ่ ขอบคุณครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ผมว่ายังไม่ได้ตอบประเด็นคาถามของผมว่าถ้าระหว่างนี้ศาลคุ้มครอง
และมติที่ประชุมใหญ่จะทาอะไรได้บ้าง ถ้าศาลคุ้มครอง เพราะถ้าไม่คุ้มครองคงไม่มีปัญหา แต่ถ้าศาลคุ้มครองมาที่
ประชุมใหญ่มติที่ประชุมใหญ่ออกมาทาอะไรได้บ้างในช่วงที่ศาลคุ้มครอง
นายเรืองชัย โพนพุฒิ อันนี้ขอตอบเป็นความเห็นส่วนตัวก็แล้วกัน บางทีในเรื่องกฎหมายคือถ้าเรื่อง
กฎหมายสหกรณ์ก็โอเคถือว่าชัดเจน แต่ถ้าพูดถึงตามความเห็นส่วนตัวอานาจศาลย่อมใหญ่กว่าอานาจของที่ประชุม
ใหญ่ถูกต้องไหมครับ เมื่อศาลมีอานาจคุ้มครองว่าคุ้มครองเรื่องใดไว้ตรงนั้นก็ทาไม่ได้ ที่ประชุมใหญ่ทาไม่ได้ แต่ตรงนี้
เป็นเรื่องอนาคต ท่านถามประโยคว่าถ้าศาลมีคาสั่งคุ้มครองที่ประชุมใหญ่จะทาอะไรได้บ้าง ถ้าศาลคุ้มครองแล้วที่
ประชุมใหญ่ก็ทาอะไรไม่ได้ ถ้าคุ้มครองเรื่องนั้นนั้นไว้ ก็ตอบในหลักการอย่างนี้ ขอบคุณครับ
ประธาน Ok นะครับ
นายบุญชอบ มีนาภา น่าจะจบได้นะครับ น่าจะจบได้แล้วเพราะที่ห่วงว่าเหลือ 8 คน ทางานได้
หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องอนาคต เพราะฉะนั้นตอนนี้เอาปัญหาที่
ประธาน ขอโทษทีครับผมว่าพอแล้ว ฟังคะแนนเสียงก่อนถ้าไม่ครบองค์ประชุมก็หมดสิทธิ์ที่จะพูดที่
จะอภิปรายครับ ตกลงคะแนนเท่าไหร่ครับ ไม่ใช่คะแนนจานวนคน
เจ้าหน้าที่ 138
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ประธาน Ok นะครับ ถ้าอย่างนั้นก็ขอมติได้นะครับ ที่ประชุมเสนอให้ลงมติว่าให้ถอนวาระนี้ออกไป
เพื่อรอคาวินิจฉัยของศาลปกครอง แต่ถ้าหากคาวินิจฉัยยังไม่ออกมาภายในสิ้นเดือนมิถุนายน สหกรณ์ก็จะดาเนินการ
การเลือกตั้งต่อไป อันนี้ตรงตามที่เสนอนะครับ ถ้าใครเห็นด้วยกับมติตรงนี้ยกมือขึ้นครับ เจ้าหน้าที่ช่วยกันนับ 30
มิถุนายน ถ้ายังไม่มีคาสั่งศาลมาเราก็ดาเนินการของเรา
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ท่านประธานครับท่านไปกาหนดให้ศาลได้อย่างไรครับ
ประธาน ก็สมาชิกเขาเสนอ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ สมาชิกเสนอที่ไม่สมควรสมเหตุสมผล ท่านประธานต้องพิจารณาวินิจฉัย
ตามหน้าที่ท่านประธานครับ
ประธาน โอเคเข้าใจแล้ว ถ้าอย่างนั้นเราแยกเรื่องระยะเวลาออกไปอีกมติ 1 เอาใหม่นะครับ ขอ
เรียกลงมติใหม่ เอาอันแรกก่อนก็คือว่าเราขอถอนวาระนี้ออกไปเพื่อรอคาวินิจฉัยของศาลปกครอง เอาแค่นี้ก่อนส่วน
เรื่องเวลาเดี๋ยวค่อยว่ากัน โอเคไหมครับ ใครเห็นด้วย
นายวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง รองประธาน เรียนที่ประชุมอย่างนี้ครับว่าเรื่องการถอน ประธานใช้คาผิด
นิดหนึ่งคาว่าเรา เดี๋ยวความหมายมันเพี้ยน เมื่อกี้ทางกรมได้บอกมาแล้วว่าการถอนระเบียบวาระ ที่ 3 ตรงนี้ ต้องเป็น
การถอนโดยสมาชิกในที่ประชุมนี้ อันนี้ชัดเจนแต่ถ้าอย่างที่อาจารย์ธีระพล ขอเอ่ยชื่อนิดหนึ่งว่า ถ้าจะให้กรรมการ
ดาเนินการเป็นคนถอนก็ต้องเรียกประชุมด่วนนะตอนนี้ ดังนั้นเพื่อง่ายต่อการลงมติก่อนระเบียบวาระที่ 3 ก็คือขอให้
ทางที่ประชุมก็คือสมาชิกขอเสนอถอนระเบียบวาระที่ 3
ประธาน ก็ใช่ไง เมื่อกี้เรียกไปที่ประชุมใหญ่ได้เสนอให้ถอนวาระนี้เพื่อรอผลวินิจฉัยของ
ศาลปกครอง ที่นี้ก็จะขอมติว่าเห็นด้วยไหมก็จะเอาแค่ส่วนนี้เรื่องเวลาแยกก่อน เอาเฉพาะถอนวาระนี้ออกไปและก็
รอคาวินิจฉัยของศาล ใครเห็นด้วยกับมติที่ประชุมเสนอมายกมือขึ้น เดี๋ยวนับใหม่ เจ้าหน้าที่นับเลย รวมแล้วเท่าไหร่
เจ้าหน้าที่ เห็นด้วย 42
ประธาน ให้ถอนวาระ 42 ใครเห็นว่าไม่ถอนยกมือขึ้น
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เรียนท่านประธาน ทั้งสองฝ่ายต้องระบุชื่อด้วยกันนะเพราะต้องรับผิด
ทางกฎหมายด้วย ขอมตินะครับ
นายอุดม โชคศิริ อาจารย์พงษ์ศักดิ์ครับ ที่ประชุมนี้เป็นสมาชิกสิทธิเสรีภาพของเขาท่านเป็น
ผู้บริหารมาก่อนท่านควรจะรู้นะว่าหน้าที่บทบาทของคณะกรรมการกับสมาชิกมันคืออะไร ท่านกาลังดูถูกดูหมิ่น
สมาชิกนะครับที่จะฟ้องนะครับ
ประธาน ตกลงกี่คะแนน
เจ้าหน้าที่ 41 ค่ะ
ประธาน 41 คะแนนเสียงเดียว ใครไม่ออกเสียงครับ มีไหมครับ มีหลายคน เพื่อความปลอดภัย
สมมุติจะมีคดีอะไรขึ้นมาคนที่ไม่เห็นด้วยก็มาลงชื่อไว้ตามคาแนะนา เพราะฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่ก็ให้ถอนวาระและก็
เพื่อรอคาวินิจฉัย สรุปนะครับ
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นายอุดม โชคศิริ ขออนุญาตครับท่านประธานคาพูดของท่านสมาชิกเป็นเจ้าของกิจการ ท่านบอก
ว่าลงมติ สมาชิกเมื่อกี้ที่ผมพูดกับอาจารย์พงษ์ศักดิ์แล้วว่าเขามีมติออกเสียงตามระบบ ตามที่ประชุมใหญ่ ท่านบอก
ว่าจะมีทั้งคดี ท่านจะเอาผิดอะไร ผมจะบอกให้นะว่าตัวท่านเองควรจะลาออกจากการเป็นผู้นา อันนี้ผมยืนยันนะถ้า
มันเสียหายมากกว่า 700 ล้าน ก่อนที่ผมจะจัดการ คนที่มีมาไฟว์ คนนั้นไม่ใช่สมาชิก ถ้าสมาชิกในห้องประชุมผมถาม
ว่าสหกรณ์เดินได้ไหม
ประธาน ok นะครับเสียงส่วนใหญ่บอกว่าให้ถอน ก็จบไปแล้ว
นายลับแล ณ บางช้าง ขออนุญาตครับท่านประธานคือการถอนวาระมันไม่ถึงกับติดคุกติดตะราง
ลงชื่อกันหรอกครับ มันเป็นสิทธิของสมาชิก การถอนวาระต่างๆ มันเห็นควรว่าอันไหนควรจะเอาเข้าและมีเหตุการณ์
อะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือไม่ดีเราเลือกถอน แต่ที่บอกว่าจะลงชื่อ มันยังไม่เกิดครับการเลือกตั้งเรายังไม่ได้บอกว่าถ้า
ไม่ถอนอย่างที่ผมยกมือ ผมบอกเลยว่ายังไม่ถอน แต่ว่าผมยังไม่ได้บอกว่าจะเลือกตั้งวันนี้หรือเปล่าหรือจะชะลอหรือ
เปล่า เพราะฉะนั้นอย่ามาบีบอย่ามาพูดอย่างนี้ คือเหมือนบีบคั้นกันคนที่ไม่ถอนกลายเป็นว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาคนที่ยก
มือให้ถอนมีความผิดหรอ ไม่ใช่ครับ ต้องเข้าใจใหม่นะครับ
ประธาน ok ครับเข้าใจครับ ที่ผมเสนอไปก็เป็นอาสาสมัครใครจะลงก็ลงเพื่อความปลอดภัยของ
ตัวเองแต่ถ้าไม่ลงไม่มีปัญหา เป็นข้อเสนอแนะเฉยๆ ก็ตกลงนะครับมติเสียงส่วนใหญ่ให้ถอนนะครับเพื่อรอคาวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ท่านประธานครับไม่ต้องลงชื่อหรอกครับ สรุปแล้วแพ้ไปแล้วยังจะมา
บังคับให้ลงชื่อทาไม ผมคิดว่าท่านเวลาเสนออะไร ท่านปรึกษาข้างๆ หน่อย
ประธาน มันจบไปแล้วครับ ไม่ลงแล้วครับ ยกเว้นใครอยากจะลงไว้ก็เชิญไม่ว่าอะไร ที่นี้ไปวาระ
การเลือกตั้งวาระที่ 4 การเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง กรรมการดาเนินการและเลือกตั้งผู้
ประสานงานประจาหน่วยปี 2562 มีผู้เสนอชื่อไหมครับ เชิญครับ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนวาระนี้ออกไป เพื่อรอคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับผมขอเลื่อนวาระที่ 5 ขึ้นมาก่อนครับและตอนนี้ผม
ไม่ทราบว่าตอนเช้าลงทะเบียนทั้งหมดเท่าไหร่ คนที่เหลือในห้องถึง 2 ใน 3 หรือเปล่าครับ ไม่ถึง 2 ใน 3 ก็กลับบ้าน
ได้เลย
ประธาน แก้ไขข้อบังคับไม่ได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นก็แก้ไขข้อบังคับไม่ได้
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล และก็อีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อกี้ท่านประธานยังค้างหน้าที่เราบอกว่าคือถ้า
ไม่เอาก็ไม่เอา ผมไม่ใช่คนที่ขี้แพ้ชวนตี ที่ท่านประธานบอกว่าถ้าเราถอนแล้วถ้าศาลปกครองยังไม่มีคาสั่งใดกรกฎาคม
ท่านต้องจัดเลือกตั้งท่านควรจะถามมติในห้อง แพ้ผมก็ยอมรับ ผมไม่อายหรอกครับ
ประธาน ไม่มีปัญหาอะไร แต่ว่าตอนนี้คนออกไปเยอะแล้ว ถ้าจะเอาเรื่องลงมติเรื่องเวลา แต่ผมว่า
ไม่ครบแล้ว นับองค์ประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งที่เหลือ
นายธารงค์ มะลิอ่อง นับองค์ประชุมใหม่อีกครั้ง ระหว่างนับองค์ประชุมผมขอพูดอะไรนิดหนึ่ง
การดาเนินการจัดการภายในของสหกรณ์จุฬามันล้มเหลวนะ
ประธาน คนที่กาลังจะเดินออกอยู่สักครู่หน่อยได้ไหมครับ
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นายธารงค์ มะลิอ่อง เรารอคาสั่งศาล เรารอคาสั่งกรมอยู่ กิจการภายในจุฬาไม่ต้องทาอะไรหรอก
ครับ เพราะเราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อที่สหกรณ์เรากันเลยนะครับ ขอฝากไว้แค่นี้แหละ
ประธาน เพราะออกไปเยอะแล้ว คงไม่ครบ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมขออนุญาตผมถามว่าการแก้ข้อบังคับทาไมไม่ให้ตั้งกรรมการหรือ
คณะทางานก็ได้ ถ้าไม่เรียกกรรมการ ร่างให้มันเรียบร้อยดีๆ และเอาเข้ามาเสนอและติดประกาศให้คนเห็นด้วย ไม่ใช่
มาทากันกลุ่มไหนใครเป็นคนแก้ ผมยังไม่ทราบเลย อยู่ดีๆ โผล่เข้ามาในนี้ มันไม่ควรอย่างยิ่งเพราะเหลืออยู่กี่คนเอง
ประธาน ไม่ครบแล้ว มันต้อง 2 ใน 3
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ และมีความรู้แค่ไหนเกี่ยวกับข้อบังคับ เสียเวลาผมมาก
ประธาน เรื่องแก้ไขข้อบังคับเจตนารมณ์ของเราเพราะว่าโดนคาแนะนาของกรมว่าเราตั้งกรรมการ
อื่นใดไม่ได้นอกจากกรรมการเงินกู้
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ แต่ไม่ใช่แก้สาเร็จรูปแล้วมาให้อนุมัติตรงนี้ ท่านถามคนข้างๆ ท่าน
ประธาน เราไม่ได้แก้ทั้งหมด เพราะที่เราคุยกันไว้เราจะมีคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อแก้ทั้งหมดอีกที
อันนี้เฉพาะหน้าเท่านั้นเอง แต่ว่าความเป็นไปได้ตอนนี้คงไม่มีแล้ว ผมว่าองค์ประชุมไม่ครบแล้วก็ไม่พอ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับอันนี้นอกรอบเพราะว่าไม่ครบแล้ว ที่ท่านทาตุ๊กตามา
ถูกต้องแล้วครับ เพราะการแก้ไขข้อบังคับกรรมการดาเนินการเป็นคนเสนอขึ้นมาหรือสมาชิกครบ 100 คน เสนอขึ้น
ไป เพราะฉะนั้นท่านทามาไม่ว่าท่านจะติดประกาศที่ไหนก็ไม่ถูกใจทุกคนหรอกครับ ต้องเอามาเข้าที่ประชุมแบบนี้
ประธาน ถูกต้องและต้อง 2 ใน 3
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ครับและก็มา discussions และลงมติ 2 ใน 3 แต่ฝากท่านประธานท่าน
ต้องหากลยุทธ์ให้เขามาแก้ไขข้อบังคับและอยู่ในห้องประชุมถึง 2 ใน 3 ท่านประธานล้มเหลวมา 2 ครั้งแล้วนะครับ
ครั้งที่ 3 ตั้งวาระนั้นก่อนเลย และผมไม่เห็นด้วยที่จะเอาวาระการเลือกตั้งประธานกรรมการหยั่งเสียงเพราะรอคาสั่ง
ศาลเหมือนกัน
ประธาน รอก่อนค่อยทาใช่ไหม
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ดังนั้นขอให้ท่านถ้าจะทาก็คือแก้ไขข้อบังคับขึ้นมาก่อนเลย พอมาครบ 2
ใน 3 ปิดห้องล็อคห้องและ discussions และเลือก อย่าให้มีครั้ง 4 ครั้ง 5 อีก
ประธาน ok ครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมเสนออย่างนี้ครับจะมาแก้กันในที่นี้เดี๋ยวเละ เละแน่นอน ท่านเสนอใน
นี้ว่าขอตั้งกรรมการ อย่าเรียกกรรมการเลย คณะทางานทาร่างให้ดีๆ แล้วก็มาพิจารณากันและ 2 ใน 3 มันจะง่าย
มาก ประเด็นที่ 2 คือถ้ามันมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับที่กรมมีหนังสือมาว่าเราไม่มีข้อบังคับว่าเรื่องการตั้งกรรมการ
แก้ข้อนั้นนิดเดียวเพิ่มเข้าไปประโยคเดียวก่อน แก้ประโยคเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปสร้างทั้งเมืองขึ้นมา โอ๊ยตายแล้วขอ
โทษนะครับผมคิดว่าท่าน
ประธาน OK ครับ ไหนๆ ที่ประชุมใหญ่ก็ไม่ครบแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอปิดประชุมครับ
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42

นายบุญชอบ มีนาภา ไม่เกี่ยวกับองค์ประชุม อยากจะแนะนาท่านนิดหนึ่งอย่าว่าผู้ใหญ่สอนเด็ก
หรือว่าสอนอะไรเลย คืออย่างนี้การที่ท่านจะนาเสนอก็มีคนแนะน
42 าท่าน ไปหลายทีแล้วว่าให้แก้ข้อ 41 ข้อเดียว ให้มี
อานาจกรรมการมาดาเนินการตั้งคณะกรรมการอะไรก็ได้ แต่ผมก็มีทางออกให้ท่านนะครับ ท่านมีที่ปรึกษาท่านจะตั้ง
สัก 10 คนก็ได้ ให้ไปดูนายบุ
แลเรืญ่องการแก้
งคัเบกีและน
จะง่ายที่สุด ก็ฝาท่
ากไว้
นมีสออนเด็
านาจก
ชอบ มีไนขข้
าภาอบัไม่
่ยวกับามาเสนอมั
องค์ประชุมนอยากจะแนะน
านนิแค่ดนหนึี้ เพราะว่
่งอย่าว่าผูท่้ใาหญ่
ในข้หรื
อ อ47ว่า(20)
ตั้งที่ปรึกคืษากี
และมอบหมายให้
ไปดูมเรืีค42่อนแนะน
งแก้ไขข้าท่อบัานงคัไปหลายที
บ ผมว่ามัแนล้น่วาว่จะง่
สอนอะไรเลย
ออย่่คานก็
งนีไ้กด้ารที
่ท่านจะนาเสนอก็
าให้าแยกว่
ก้ข้อา ขอบคุ
41 ข้อณเดีครั
ยวบให้มี
ประธานาเนิขอบคุ
ณ้งครัคณะกรรมการอะไรก็
บ
อานาจกรรมการมาด
นการตั
ได้ แต่ผมก็มีทางออกให้ท่านนะครับ ท่านมีที่ปรึกษาท่านจะตั้ง
นายบุญชอบ มีนาภา ไม่เกี่ยวกับองค์ประชุม อยากจะแนะนาท่านนิดหนึ่งอย่าว่าผู้ใหญ่สอนเด็ก
พัชรณั
นท์ เจริไขข้
ญจิอตบัต์งคัอาจารย์
ิดประชุมหรื
อยังาคะ
ยแล้แวค่เหรอ
จะเสนอว่
า อานาจ
สัก 10 คนก็ได้นางสาวศุ
ให้ไปดูแลเรื
่องการแก้
บและนปามาเสนอมั
นจะง่
ยที่สเรีุดยก็บร้ฝอากไว้
นี้ เพราะว่
าท่านมี
หรือว่าสอนอะไรเลย คืออย่างนี้การที่ท่านจะนาเสนอก็มีคนแนะนาท่าน ไปหลายทีแล้วว่าให้แก้ข้อ 41 ข้อเดียว ให้มี
แก้ขในข้
้อบัองคั47
บเพิ(20)
่มข้อ ตั41้งที(14)
ด้วย่คเพราะที
่เป็นปัญหาก็คืออไปดู
านาจหน้
่ที่ปอระชุ
งตัา้งยกว่
กรรมการ
่ปรึกษากี
นก็ได้และมอบหมายให้
เรื่องแก้าทีไขข้
บังคัมบใหญ่
ผมว่ไม่ามมัีกนารแต่
น่าจะง่
า ขอบคุขอให้
ณครับ
อานาจกรรมการมาดาเนินการตั้งคณะกรรมการอะไรก็ได้ แต่ผมก็มีทางออกให้ท่านนะครับ ท่านมีที่ปรึกษาท่านจะตั้ง
เพิ่มเติมตรงนี้นะคะ เพราะในร่
างที่ท่าณนยกมามั
ประธาน ขอบคุ
ครับ นเป็นการแก้เกี่ยวกับสัพเพเหระทั้งนั้น แต่ประเด็นสาคัญไม่ได้ถูกแก้
สัก 10 คนก็ได้ ให้ไปดูแลเรื่องการแก้ไขข้อบังคับและนามาเสนอมันจะง่ายที่สุด ก็ฝากไว้แค่นี้ เพราะว่าท่านมีอานาจ
ประธาน
คราวหน้
วเลยให้ปตั้งิดกรรมการได้
่นค่อยไป
นางสาวศุ
พัชรณัาอาจจะแก้
นท์ เจริญขจิ้อตเดีต์ยอาจารย์
ประชุมหรือยัเอาอั
งคะนเรีเดียยบร้วพออั
อยแล้นวอืเหรอ
จะเสนอว่า
ในข้อ 47 (20) ตั้งที่ปรึกษากี่คนก็ได้และมอบหมายให้ไปดูเรื่องแก้ไขข้อบังคับ ผมว่ามันน่าจะง่ายกว่า ขอบคุณครับ
ตั้งกรรมการกั
่ากัน(14)
ไป ด้วย เพราะที่เป็นปัญหาก็คืออานาจหน้าที่ที่ประชุมใหญ่ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ ขอให้
แก้ข้อบังคับนทัเพิ้ง่มชุข้ดอก็ว41
ประธาน ขอบคุณครับ
พัชรณันางที
ท์ ่ทเจริ
ญจิตต์ ใช่
ค่ะนการแก้
ไม่อย่างนั
เพิ่มเติมตรงนี้นนางสาวศุ
ะคะ เพราะในร่
่านยกมามั
นเป็
เกี่ย้นวกับสัพเพเหระทั้งนั้น แต่ประเด็นสาคัญไม่ได้ถูกแก้
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ อาจารย์ปิดประชุมหรือยังคะ เรียบร้อยแล้วเหรอ จะเสนอว่า
ประธาน
ok คราวหน้
ครับ ขอบคุ
ณมากครัข้อบเดียวเลยให้ตั้งกรรมการได้ เอาอันเดียวพออันอื่นค่อยไป
ประธาน
าอาจจะแก้
แก้
ข
้
อ
บั
ง
คั
บ
เพิ
ม
่
ข้
อ
41
(14)
ด้
ว
ย
เพราะที
่เป็นปัญหาก็คืออานาจหน้าที่ที่ประชุมใหญ่ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ ขอให้
ระเบีตั้งยกรรมการกั
บวาระที่ น4ทั้งชุดเรืก็ว่อ่างกัการเลื
นไป อกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
เพิ่มเติมตรงนี้นะคะ เพราะในร่
างที่ท่านยกมามั
นเป็นการแก้เกี่ยวกับวยสัพปีเพเหระทั
้งนั้น แต่ประเด็นสาคัญไม่ได้ถูกแก้
ผู้ปญระสานงานประจ
นางสาวศุและเลื
พัชรณัอนกตั
ท์ ้งเจริ
จิตต์ ใช่ค่ะ ไม่อย่าหน่
างนั้น 2562
าอาจจะแก้
ขอ้อบัเดีงคัยบวเลยให้
ตั้งกรรมการได้ เอาอันเดียวพออันอื่นค่อยไป
ระเบียบวาระที่ 5 ประธาน
เรื่อง คราวหน้
การแก้
่มเติณ
มข้มากครั
ประธาน
ok ครับไขเพิ
ขอบคุ
บ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ตั้งกรรมการกั
กัง นการก
ไป าหนดระเบียบ การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและ
ระเบี
ยบวาระที
่ น6ทั่ ้งชุ4ดก็เรืว่อ่าเรื
ระเบี
ยบวาระที
่อง การเลื
อกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
นางสาวศุพการเลื
ัชรณั
น
ท์
ใช่ค่ะ ไม่
อย่า2561
งนัาหน่
้น วย ปี 2562
อกตัอเจริ
้งกตั
ผู้ปญ้งระสานงาน
พ.ศ.
และเลื
ผูจิ้ปตต์ระสานงานประจ
บ าขอบคุ
ระเบีระเบี
ยบวาระที
่ 7่ ประธาน
ๆการแก้
(ถ้
มีไ)ขเพิณ่มมากครั
ยบวาระที
5 เรื่อเรืง ok
่ออืง่นครั
เติมข้อบบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การกาหนดระเบียบ การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี 2562
การเลือกตั้งผู้ประสานงาน พ.ศ. 2561
เลิกระเบี
ประชุ
ม
เวลา
16.52
น.
ยบวาระที่ 5 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายจุ
มพล พูลภัทรชีาเนิ
วินนการและ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การกาหนดระเบียบ การหยั่งเสียงเลือกตั
้งคณะกรรมการด
การเลือกตั้งผู้ประสานงาน พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการ
เลิกประชุ
มเวลา
ประธานที่ประชุม
ระเบี
ยบวาระที
่ 716.52เรื่อน.ง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายจุมพล พูลภัทรชีวิน
นายณรงค์
เพชรสุก
ประธานกรรมการ
เลิกประชุมเวลา 16.52 น.
เลขานุการ่ประชุม
ประธานที
มพล พูลภัทรชีมวิน
ผู้จนายจุ
ดรายงานการประชุ
ประธานกรรมการ
นายณรงค์
เพชรสุก
ประธานที
เลขานุ่ปกระชุ
าร ม
ผู้จดรายงานการประชุม
นายณรงค์ เพชรสุก
เลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
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งบประมาณ ปี 2561
สหกรณ์ ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
รายการ

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2561

ลดลง
(เพิม่ ขึ้ น)

ตั้งงบประมาณใหม่
ตามมติที่ประชุม

1 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าล่วงเวลา
1.3 ค่ารักษาพยาบาล
1.4 ค่าเล่าเรียนบุตร
1.5 สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
1.6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
1.7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1.8 เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
1.9 ค่าบาเหน็จและค่าชดเชยเจ้ าหน้ าที่
1.10 ค่าเบี ้ยประกันอุบตั เิ หตุเจ้ าหน้ าที่
1.11 ค่าเครื่ องแต่งกายเจ้ าหน้ าที่
1.12 เงินสวัสดิการเจ้ าหน้ าทีป่ ระสบภัย
1.13 ค่าเบี ้ยประกันภัยสุขภาพกลุม่ เจ้ าหน้ าที่
1.14 เข็มเกียรติคณ
ุ
1.15 ค่าฝึ กอบรมและส่งเจ้ าหน้ าทีเ่ ข้ าร่วมประชุมสัมมนา
1.16 ค่าสัมมนาเจ้ าหน้ าที่

31,446,000.00
800,000.00
1,652,000.00
239,800.00
38,600.00
29,000.00
531,000.00
2,054,000.00
3,130,000.00
133,000.00
480,000.00
200,000.00
472,000.00
18,000.00
400,000.00
436,000.00
42,059,400.00

0.00 31,446,000.00
300,000.00
500,000.00
0.00 1,652,000.00
0.00
239,800.00
0.00
38,600.00
0.00
29,000.00
0.00
531,000.00
0.00 2,054,000.00
0.00 3,130,000.00
0.00
133,000.00
0.00
480,000.00
200,000.00
0.00
0.00
472,000.00
0.00
18,000.00
150,000.00
250,000.00
136,000.00
300,000.00
786,000.00 41,273,400.00

2 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
2.1 ค่าเช่าอาคารสถานที่
2.2 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคาร
2.3 ค่าบริการบารุงรักษาเครื่ องใช้ สานักงาน
2.4 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่ องใช้ สานักงาน
2.5 ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน
2.6 ค่าเบี ้ยประกันเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
2.7 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษายานพาหนะ
2.8 ค่าเบี ้ยประกันภัยและภาษียานพาหนะ
2.9 ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงและหล่อลืน่

700,000.00
1,356,000.00
460,000.00
200,000.00
4,600,000.00
60,000.00
120,000.00
100,000.00
300,000.00
7,896,000.00

30,000.00
0.00
190,000.00
-50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
270,000.00

670,000.00
1,356,000.00
270,000.00
250,000.00
4,600,000.00
60,000.00
120,000.00
100,000.00
200,000.00
7,626,000.00
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รายการ

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2561

ลดลง
(เพิม่ ขึ้ น)

ตั้งงบประมาณใหม่
ตามมติที่ประชุม

3 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
3.1 ค่าสัมมนาสมาชิก
3.2 ค่าใช้ จา่ ยมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
3.3 ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจาปี
3.4 ค่าพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่สมาชิก
3.5 ค่าใช้ จา่ ยการบริการด้ านการเงินครบวงจร
3.6 ค่าพาหนะเจ้ าหน้ าทีท่ านิตกิ รรม
3.7 ค่าทีจ่ อดรถ

3,320,000.00
90,000.00
710,000.00
100,000.00
1,900,000.00
270,000.00
40,000.00
6,430,000.00

1,720,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,720,000.00

1,600,000.00
90,000.00
710,000.00
100,000.00
1,900,000.00
270,000.00
40,000.00
4,710,000.00

1,000,000.00
3,510,000.00
350,000.00
350,000.00
36,000.00
60,000.00
500,000.00
443,000.00
3,360,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
250,000.00
250,000.00
3,000,000.00
680,000.00
400,000.00
235,000.00
682,000.00
950,000.00
1,300,000.00
1,000,000.00
3,400,000.00

0.00
210,000.00
20,000.00
90,000.00
2,000.00
0.00
250,000.00
98,000.00
1,210,000.00
500,000.00
1,600,000.00
100,000.00
100,000.00
600,000.00
0.00
0.00
39,100.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
100,000.00

1,000,000.00
3,300,000.00
330,000.00
260,000.00
34,000.00
60,000.00
250,000.00
345,000.00
2,150,000.00
500,000.00
900,000.00
150,000.00
150,000.00
2,400,000.00
680,000.00
400,000.00
195,900.00
682,000.00
800,000.00
1,300,000.00
1,000,000.00
3,300,000.00

4 หมวดค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานอื่น
4.1 ค่าเบี ้ยประชุม
4.2 เงินสมนาคุณ
4.3 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
4.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
4.5 ค่าเบี ้ยประกันอุบตั เิ หตุกรรมการ
4.6 ค่าเครื่ องแต่งกายกรรมการ
4.7 ค่าฝึ กอบรมและส่งกรรมการเข้ าร่วมประชุมสัมมนา
4.8 ค่าสัมมนากรรมการ
4.9 ค่าใช้ จา่ ยประชาสัมพันธ์
4.10 ค่าใช้ จา่ ยการให้ สนิ เชือ่
4.11 ค่าใช้ จา่ ยการจัดประชุมสัมมนาเพือ่ การให้ สินเชื่อแก่สหกรณ์อื่น
4.12 ค่ารับรอง
4.13 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
4.14 ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
4.15 ค่าใช้ จา่ ยสานักงาน
4.16 ค่าใช้ จา่ ยงานบ้ าน
4.17 ค่าเบี ้ยประกันโจรภัย
4.18 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์
4.19 ค่าวัสดุสานักงาน
4.20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
4.21 ค่าใช้ จา่ ยหยัง่ เสียงเลือกตัง้
4.22 ค่าใช้ จา่ ยจัดการประชุมใหญ่
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4.23 ค่าเบี ้ยเลี ้ยงพาหนะ
4.24 ค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย
4.25 ค่าใช้ จา่ ยดาเนินคดี
4.26 ค่าใช้ จา่ ยโครงการครบรอบการจัดตั ้ง สอ.จฬ.
4.27 ค่าโทรศัพท์
4.28 ค่าไฟฟ้า
4.29 ค่าน ้าประปา
4.30 ค่าเช่าใช้ บริ การ INTERNET ของ CAT
4.31 ค่าใช้ จา่ ยในการให้ เช่าห้ องประชุม
4.32 ค่าใช้ จา่ ยจัดทาโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์
4.33 ค่าวัสดุการศึกษา
4.34 ค่าใช้ จา่ ยคณะกรรมการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ งบประมาณ

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2561

500,000.00
890,000.00
3,000,000.00
150,000.00
420,000.00
1,600,000.00
50,000.00
360,000.00
0.00
1,000,000.00
10,000.00
0.00
33,236,000.00

ลดลง
(เพิม่ ขึ้ น)

ตั้งงบประมาณใหม่
ตามมติที่ประชุม

100,000.00
400,000.00
300,000.00
590,000.00
1,000,000.00 2,000,000.00
0.00
150,000.00
0.00
420,000.00
100,000.00 1,500,000.00
0.00
50,000.00
0.00
360,000.00
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
7,069,100.00 26,166,900.00

5 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ สานักงาน
5.1 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
5.2 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
5.3 ระบบควบคุมการเข้ า -ออก สานักงาน (ปี 2560 = 1 ระบบ)
5.4 กล้ องวงจรปิ ด IP Camera 1 ระบบ (ปี 2560 = 1 ระบบ)
5.5 ชันเหล็
้ กสาหรับวางของ 2 ชุด (ปี 2560 = 2 ชุด)
5.6 ตู้สารองไฟฉุกเฉิน 3 ตู้ (ปี 2560 = 1 ตู้)
5.7 กล่องไม้ เอนกประสงค์ (ปี 2560 = 6 กล่อง)
5.8 โต๊ ะหน้ าขาว (ฟอร์ เมก้ า) (ปี 2560 = 13 ตัว)
5.9 เครื่ องปรับอากาศ (ปี 2560 = 1 เครื่ อง)
5.10 กล้ องวิดโี อ (ปี 2560 = 1 ชุด)
5.11 ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 1 เครื่ อง (ปี 2560 = 1 เครื่ อง)
5.12 ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 1 ระบบ (ปี 2560 = 1 ระบบ)
5.13 โทรศัพทมือถือ 4 เครื่ อง
5.14 เครื่ องคานวณเลขไฟฟ้า 3 เครื่ อง
5.15 กล้ องถ่ายรูป Digital wifi 1 ตัว
5.16 เครื่ องสแกนเอกสาร 1 เครื่ อง
5.17 เครื่ องนับธนบัตรแบบตังพื
้ ้น 1 เครื่ อง
5.18 เครื่ องนับธนบัตรแบบตั ้งโต๊ ะ สามารถตรวจจับธนบัตรปลอมได้ 5 เครื่ อง

2,970,000.00
1,000,000.00
0.00
900,000.00
42,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100,000.00
1,000,000.00
24,000.00
15,000.00
25,000.00
15,000.00
75,000.00
375,000.00

1,020,000.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
200,000.00
0.00
0.00
25,000.00
15,000.00
75,000.00
0.00

1,950,000.00
700,000.00
0.00
900,000.00
42,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
800,000.00
24,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
375,000.00
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5.19 เครื่ องบันทึกเสียง 2 เครื่ อง

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2561

ลดลง
(เพิม่ ขึ้ น)

ตั้งงบประมาณใหม่
ตามมติที่ประชุม

20,000.00
7,651,000.00

0.00
1,935,000.00

20,000.00
5,716,000.00

3,500,000.00
0.00
0.00
3,500,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3,500,000.00
0.00
0.00
3,500,000.00

6 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสินทรั พย์
6.1 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
6.2 ค่าปรับปรุงทีท่ าการสานักงานอาคารจามจุรี 9
6.3 ค่าปรับปรุงทีท่ าการสาขา
7 หมวดสารอง
7.1 สารอง
รวมทัง้ สิน้

2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
102,772,400.00 12,780,100.00 89,992,300.00

หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้ไดเผยแพรทาง www.savings.chula.ac.th เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ผู้ร่วมจัดท�า
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

สหกรณออมทรัพย
ยกระดับเศรษฐกิจ
ชีวิตแจมใส

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411

http://www.savings.chula.ac.th

e-mail:sav.coop@chula.ac.th

