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วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร

อาคารประชุมสุข อาชวอำารุง (ห้องประชุม 101 อาคาร 3)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เปนต้นไป
(สมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.)

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

ร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

โดยนำาบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

และโปรดนำาเอกสารฉบับนี้มาในวันประชุมฯ ด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

ผู้ร่วมจัดท�า
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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สถานที่จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำาปี 2561 ครั้งที่ 4
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด

วิสัยทัศน์

เปนสหกรณ์ต้นแบบในการพัฒนา บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก อย่างยั่งยืน และเอื้ออาทรต่อสังคม

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก
2. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการให้บริการสมาชิก
4. พัฒนาการลงทุนทางการเงิน
5. ให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
6. ให้สินเชื่อสมาชิก
7. เอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคม
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สารบัญ

หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจ�าปี 2561 ครั้งที่ 4 4

หนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญประจ�าปี 2561 ครั้งที่ 4 5

 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ�าปี 2561 ครั้งที่ 3 8 

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 54

   และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี 2562
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เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำาปี 2561 ครั้งที่ 3
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด
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ระเบียบวาระที่ 1

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 3 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

วันพฤหัสบดีที่  19  กรกฎาคม  2561 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง  

(ห้องประชุม 101 อาคาร 3) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายจุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ  
2. นายศุภฤกษ์ มั่นใจตน รองประธานกรรมการ 
3. นายสุวัฒน์ กลิ่นเกษร กรรมการ  
4. นายประนอม สุขจิตร กรรมการ 
5. นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด กรรมการ  
6. นายรัฐ ธนะภูมิ กรรมการ  
7. นางพรรณี สระสม กรรมการ  
8. นายณรงค์ เพชรสุก เลขานุการ 
9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด อีกจ านวน 273 คน  
   (จากสมาชิกทั้งหมด 11,374 คน)  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อ านวยการ 
     ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
2. นายเรืองชัย โพนพุฒ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
      ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
3.  นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
      ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
4. นางสุนีย์  ค ามา นักวิชาการสหกรณ์ ช านาญการ 
      ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.16 น. 

 
 

กิจการที่ประชุม 
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เจ้าหน้าที่ ตอนนี้สมาชิกเข้าในห้องท่ีประชุม 110 ราย  
เจ้าหน้าที่ เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา ตอนนี้ผมขออนุญาตกล่าวค าว่า “สวัสดี” อีกครั้งหนึ่ง ส าหรับ 

การประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2561 ในครั้งนี้ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
ในโอกาสนี้ ขออนุญาตกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาได้เปิดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งนี้อย่างเป็นทางการ ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับ  

ประธาน สวัสดีนะครับ  ท่านสมาชิกท่ีเคารพรักทุกท่าน ตอนนี้ครบองค์ประชุมแล้วใช่ไหมครับ  
เดี๋ยวเชิญตัวแทนของกรมฯ ขึ้นมาข้างบนเลยนะครับที่มีรายชื่ออยู่ เมื่อครบองค์ประชุม ผมขออนุญาตเปิดประชุม  
แต่ก่อนที่จะด าเนินรายการตามวาระ ผมก็ขออนุญาตแนะน าผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมของเราในวันนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนจาก
กรมฯ ท่านแรกท่ีจะแนะน าให้สมาชิกได้รู้จัก คือ ท่านปรัชญา  ดิลกสัตยา ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 คนใหม่ คนก่อนคือท่านณรงค์พลมาประชุมกับเราประจ า อันนี้เป็นคนใหม่นะครับ  
ท่านที่ 2 นะครับ คุณเรืองชัย โพนพุฒ ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ และอยู่ข้างล่างเวที 2 ท่านนะครับ คุณวิวาห์พร 
ลักษณะโภคิณ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 คุณสุนีย์ ค ามา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ข้างบนเวทีตอนนี้
อย่างที่ทุกท่านทราบ คณะกรรมการด าเนินการเหลือ 8 ท่าน คณะกรรมการอ านวยการเหลือแค่ 3 ท่านคือ มี
ประธาน และผม และอ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน รองประธานกรรมการ และเลขาคุณณรงค์ เพชรสุก ขออนุญาตด าเนิน
รายการตามวาระการประชุม แล้วผมหวังว่าในการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปีครั้งนี้จะด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และน่าจะมีโอกาสที่จะใช้เวลาไม่มากนัก ถ้าหากว่าได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน อยากจะเกริ่นน า
ตรงนี้สักหน่อย และจริงๆ อยากจะด าเนินการไปตามวาระที่เราก าหนดไว้ โดยเฉพาะวาระท่ี 1 ซึ่งมีความส าคัญมาก 
ที่จะท าให้การท างานของคณะกรรมการสามารถที่จะท างานไปด้วยความราบรื่น แล้วส่งผลสู่ความส าเร็จของสหกรณ์
โดยภาพรวม เพราะตอนนี้คณะกรรมการของเราเหลือแค่ 8 ท่าน แล้วเวลาเซ็นเช็คอะไรต่างๆ มันต้องอยู่อย่างน้อยๆ 
2 คน ก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะ และในการประชุมหากกรรมการท่านหนึ่งท่านใดไม่มา ก็ประชุมไม่ได้เลยเพราะไม่
ครบกึ่งหนึ่ง ก็อยากจะขออนุญาตด าเนินการไปตามนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี  1   พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

นายประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ ท่านประธานครับ  
ประธาน เชิญครับ เปิดไมโครโฟนหรือยังครับ เชิญครับท่านอ.ประพันธ์พงศ์ 
นายประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ ท่านประธานที่เคารพ ผมประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ เป็น 

สมาชิกรุ่นโบราณ ความจริงแล้วผมก็ไม่อยากจะไปขัดขวางการด าเนินการประชุมของท่านหรอกครับ แต่ผมมี
ข้อเสนอนิดหนึ่งว่า วาระการประชุมที่ท่านจัดไว้นั้น มันไม่เป็นไปตามสากล ความจริงมันจะมีวาระต่างๆ ดังนี้ คือ 
เรื่องเพ่ือทราบ เรื่องสืบเนื่อง เรื่องรับรองรายงานการประชุม และก็เรื่องพิจารณา และเรื่องอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นจะเอา
เรื่องพิจารณาข้ึนมาก่อน เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งมันควรจะต้องว่าไปตามหลักสากล ไม่ใช่ว่าหลักกู ต้องหลักสากลไม่ใช่หลักกู 
คือ เรื่องเพ่ือทราบมันมีเรื่องที่ทางคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ควรจะแจ้งให้สมาชิกทราบ และเรื่องส าคัญๆ 
หลายเรื่อง ไม่ทราบว่าท่านประธาน ถ้าเผื่อท่านประธานเห็นด้วยกับการท าตามวาระการประชุมดังที่ผมกล่าวแล้ว ผม
จะได้เรียนไม่มาก สั้นๆ แต่ต้องให้เป็นไปตามหลักสากล เพราะเราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราไม่ใช่เป็นโรงเรียนวัด
ลิงขบนะครับ ถ้าท่านอนุญาตผมจะได้ว่าไปตามนั้นนะครับ 

ประธาน ขอนิดเดียวนะครับ ท่านที่จะแสดงความคิดเห็น ขออนุญาตพูดนะครับ ช่วยกรุณาบอกชื่อ  
นามสกุล และรหัสของท่านด้วย 

ตอนนี้สมาชิกในห้องประชุม 110 ราย
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นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ผมจรูญ มหิทธาฟองกุล 142284 เป็นข้าราชการบ านาญจากคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ ท่านประธานครับ ท่านสมาชิกครับ สิ่งที่ท่านสมาชิกเสนอกล่าวเมื่อกี้นี้ เป็นเรื่องการด าเนินการ
ประชุมตามปกติท่ัวๆ ไป เราท าเช่นนี้มา 2 ครั้งแล้วครับ วิสามัญครั้งที่ 1 วิสามัญครั้งที่ 2 คราวนี้เป็นวิสามัญครั้งที่ 3 
แล้วถ้าท่านสมาชิกท่านเข้ามา ผมจ าได้ ท่านจะเห็นว่าเรื่องวาระเก่ียวกับการแก้ไขข้อบังคับ กับการเลือกตั้ง 2 วาระนี้ 
มีอยู่ในคราวที่แล้ว และมันก็ล้มทุกที ท่านสมาชิกครับ กลยุทธ์ของคณะกรรมการด าเนินการครั้งนี้ ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่
ดีที่สุดเท่าที่ผมเห็นมา ครั้งอ่ืนๆ นี่ไม่ได้เรื่องเลย ท าไมท่านทราบไหมครับ เราจะต้องใช้สมาชิกในห้องนี้ถึง 2 ใน 3 ของ
ผู้มาร่วมประชุมครับ ขณะนี้แค่ 100 คน ยังนั่งคอยตั้งนานเลย เพราะฉะนั้นถ้าเราไปนั่งวาระเพ่ือทราบ เพ่ือทราบก็ไม่
มีในวาระนี้ เพราะฉะนั้นท่านประธานไม่ต้องแจ้งเพ่ือทราบ แล้วถ้าเราไม่ท าอย่างนี้ เราก็ไม่สามารถแก้ไขข้อบังคับท่ีเรา
อยากจะแก้ไขได้เลย ดังนั้นถ้าเราท าตามที่กรรมการชุดนี้เสนอมา คือ มีการแก้ไขข้อบังคับ สมาชิกถึง 2 ใน 3 เห็นด้วย 
ที่ไม่ใช่เข้าประชุมนะ ที่ลงทะเบียนข้างนอก 2 ใน 3 เพราะฉะนั้นถ้าท าอย่างนั้นได้แล้ว เราก็เข้าสู่วาระ 2 ต่อไป ซึ่ง
วาระท่ี 2 ก็เหมือนกัน สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เราเสียหายมาก ไม่ใช่เรื่องประชุมอย่างที่เขากล่าวนะครับ กรรมการ
อ านวยการทั้ง 15 ท่านจะต้องไปให้สินเชื่อ พอให้สินเชื่อก็ต้องไปด้วยตัวเอง เดี๋ยวผลประโยชน์จุฬาฯ เสีย กรรมการ
ด าเนินการทั้ง 15 คน เวลามีสมาชิกกู้เงินต้องไปดูที่ อย่างนี้ 8 คนท างานกระอักเลือด นั่นแหละครับคือความเสียหาย
ของสหกรณ์ 

ประธาน ขอบคุณมากนะครับ เข้าในประเด็นของทั้ง 2 ท่านแล้วนะครับ ก็ขอความกรุณาอย่างนี้  
เหมือนที่ท่านอ.จรูญพูดเมื่อสักครู่ นี่เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปีครั้งที่ 3 แล้วนะครับ และผมก็คิดว่าจะขอ
อนุญาตด้วยความเคารพ ค าแนะน าของท่านอ.ประพันธ์พงศ์ แต่ว่าอยากจะให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าเราอยากจะให้การ
ท างานของสหกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ แล้วก็อุปสรรค์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน เห็น
ต่อหน้าต่อตา แล้วก็ท าให้เราท างาน ค่อนข้างยาก ก็คือเรื่องของข้อบังคับบางข้อเท่านั้นเอง ถ้าเราแก้ปัญหาส่วนนี้ไป
ได้ เดี๋ยวเรื่องอ่ืนๆ พูดกันเต็มที่ พูดได้เต็มที่  แต่ขอวาระ 1 ที่ก าหนดไว้ตรงนี้ไปก่อน 

นายประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ โอเคครับ ผมยินดี แต่ผมขอพูดนิดเดียวนะครับว่า เราเป็น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรามีคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ เราไม่ท าตามกติกาของสากล ก็จะมีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยไว้ท าไม จะมีคณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ไว้ท าไม ผมเองไม่ได้ขัดขวางในการท าอันนั้นแต่ปัญหาก็คือว่า 
เราเป็นมหาวิทยาลัยที่ชั้นหนึ่งของประเทศไทย แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ก็เป็นชื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ้าเกิดไม่ท า
อย่างนั้น เอาตามอ าเภอน้ าใจ ก็กฎกู ไม่ใช่กฎหมาย ไม่ใช่กฎมึง ขอบพระคุณครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม  โชคศิริ ขออนุญาตครับท่านประธาน ขออีก 5 นาทีนะครับ ผมอุดม โชคศิริ  384591  
เลขที่สมาชิก สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย เห็นด้วยกับท่านอ.จรูญว่า เราประชุมมาครั้ง สองครั้งและครั้งนี้ 
ครั้งที่ 3 แล้ว ถ้าไม่เอาวาระนั้นขึ้นก่อน สมาชิกขณะนี้ ข้อมูลขณะนี้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่รู้สหกรณ์ท าอะไรกันอยู่ 
ผมว่าเงินแต่ละบาทเราเสียหายไปเยอะ จัดประชุมที อะไรที สังเกตได้จากท่ีประชุม ว่าคือการแก้ปัญหาของเรา  
ก าลังจะเดินถูกทางนับตั้งแต่บัดนี้ เพราะฉะนั้นจริงๆ ตามวาระผมจะขอมติที่ประชุมเลยว่า ถ้ามีปัญหาอะไร จริงๆ 
ปัญหาอยู่ที่ว่า การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ และทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานส าคัญ  
แก้ข้อบังคับก็ส าคัญ แต่ผมว่าวาระการแก้ข้อบังคับ วาระที่ 1 มันเป็นเรื่องต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นสมาชิกอยู่ได้ใน 
ระดับหนึ่ง การแก้ปัญหา แก้ข้อบังคับ ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในวันนี้ เพียงแต่ขอมติในการแก้ เราจะแก้ได้ และดูที่อะไรที่
ขาดตกบกพร่อง แต่ผมอยากขอมติสมาชิกดังนี้ว่า เอาวาระ 2 ขึ้นก่อน เพ่ือให้มีการด าเนินงานต่อไปจะได้ศักดิ์สิทธิ์ 
เพราะมันใช้เวลา ถ้าเห็นด้วย ผมจะขอมติที่ประชุมว่า เอาวาระ 2 การเลือกตั้งขึ้นมาก่อนเลยครับ ผมขอมติเลยนะ
ครับ 
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ประธาน เมื่อกี้พูดไปแล้วว่า ผมจะขอเริ่มเปิดประชุม แล้วก็จะขอเริ่มไปตามวาระก่อน โดยเฉพาะ 
วาระแรกที่ก าหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้เนื่องจากมันจะมีประเด็นปัญหาเรื่องขององค์ประชุม กับการแก้ไขข้อบังคับ 
มันต้อง 2 ใน 3 เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเรื่องอ่ืนขึ้นมาก่อน แล้วมันไม่จบกันง่ายๆ สิ่งส าคัญที่เราอยากจะได้ก็อาจจะ
ล าบาก และเราก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ต่อไปอีก เพราะฉะนั้นขอความกรุณาตรงนี้ได้ไหมครับ ผมอาจจะไม่ให้ใครพูด
อะไรแล้วนะครับตอนนี้ ขออนุญาตไปวาระที่ 1 นะครับ 

นายบุญชอบ  มีนาภา คงไม่ได้นะครับอาจารย์ อาจารย์จะมายึดอ านาจคงไม่ได้ นี่เป็นอ านาจของ 
ที่ประชุมใหญ่ แล้วอาจารย์เองเป็นคนให้ความเห็นไว้เองในหน้า 47 เปิดสิครับ ประธานบอกว่าจริงๆ แล้ว เรื่องที่
จะต้องสืบเนื่องนั้นถูกต้อง การให้มีสืบเนื่อง ถ้าอาจารย์ไม่พิจารณารับรองรายงานประชุมแล้วสืบเนื่อง อาจารย์จะรู้
ได้อย่างไรว่าเหตุผลที่มันเลือกตั้งไม่ได้เพราะอะไร มันแก้ไขข้อบังคับไม่ได้เพราะอะไร เพราะมันอยู่ในรายงานการ
ประชุม ท่านต้องแก้ตรงโน้นก่อน สืบเนื่องไว้ก่อน  

ประธาน โอเคครับ เข้าในประเด็น ผมว่าเดี๋ยวเราจะกลับไป แล้วไม่เข้าในประเด็นกันอีก เดี๋ยวเรา 
จะกลับไปแล้วไม่จบกันอีก มันจะไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นตรงนี้ ผมขอความกรุณานะครับ ว่าขออนุญาตเริ่มที่วาระที่ 1 
ครับ การแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็อยากจะขอให้ท่านดู 

นายบุญชอบ  มีนาภา ผมประท้วงแล้วกัน อาจารย์ดูในวาระที่ 2 อาจารย์ลงมติคณะกรรมการนั่นก็ 
ขัดฝ่าฝืนค าสั่งนายทะเบียน  

ประธาน เอาอย่างนี้นะครับ ผมก็ไม่อยากจะใช้อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของผมหรอก ขอเป็นมติของ 
ที่ประชุมแล้วกันว่าจะขออนุญาตว่าให้ใช้เปิดวาระท่ี 1 เลยหรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วยว่าเปิดการประชุมด้วยวาระที่ 1 
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในรายงานการประชุมตรงนี้ ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ช่วยกรุณายกมือขึ้นเลยครับ  ก็เสียงเกิน
แล้วนะครับ ใครไม่เห็นด้วยนะครับ ยกมือนะครับ 6 คน ก็สรุปว่าเสียงส่วนใหญ่ให้เริ่มด้วยที่วาระที่ 1 นะครับ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ด าเนินการประชุมตามวาระที่ได้ก าหนดในจดหมายเชิญประชุมใหญ่
วิสามัญ ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 3 

ประธาน ผมจะขออนุญาตสรุปสั้นๆ ให้สมาชิกได้รับทราบ เพราะเอกสารที่แจกไว้ให้ตั้งแต่หน้าที่ 7  
เป็นต้นไปในเล่มนี้ที่แจกให้ หน้าที่ 7 ถ้าท่านดูแล้วจะดูเหมือนมันเยอะมาก จริงๆ แล้วมีแค่ 3 ประเด็นหลักๆ ข้อความ
ที่ยาวๆ ทั้งหมด ดูหน้า 7 ข้อ 41 ทั้งหมดเหมือนเดิมกับของเก่าท่ีเรามีอยู่ทั้งสิ้น จะไปเติมของใหม่นิดเดียวก็คือหน้าที่ 
8  หน้าที่ 8 (14) เหตุผลตรงนี้เพื่อแก้ปัญหาที่มันเกิดข้ึนกับการท างานสหกรณ์จริงๆ เพราะว่านายทะเบียน          
รองนายทะเบียนได้วินิจฉัยแล้วก็มีค าสั่งว่า เราไม่สามารถที่จะตั้ง เลือกตั้งประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งในที่
ประชุมใหญ่ได้ เพราะ ไม่มีก าหนดไว้ในข้อบังคับ ฉะนั้นตรงนี้ก็เลยแก้ปัญหาที่ส่วนนี้ส่วนเดียวจริงๆ ส่วนอื่นยังไม่ไป
แตะใดๆ ทั้งสิ้น เพ่ือที่จะให้มันสามารถ ให้ที่ประชุมใหญ่ท าตรงนี้ได้ ก็ดูที่ (14) นะครับ ถ้าใครไม่ได้เอามา ผมจะอ่าน
ให้ฟังนะครับ  เลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ประจ าหน่วย ตรงนี้เพ่ือเราจะได้ท าตามจารีตประเพณีท่ีเราเคยท ามาได้ เพราะว่าในอดีตเราท ากันมา แต่ไม่ได้เขียนไว้
ในข้อบังคับ พอมีคนไปร้องเรียน เราก็เลยถูกเพิกถอนมติของเราไป แล้วก็ท าให้เรามีปัญหาจนถึงปัจจุบันนี้แหละ 
เพราะฉะนั้นอันนี้ 1 ข้อ 1 ประเด็น ประเด็นที่ 2 ก็เป็นข้อ 47 อยากให้ไปดูที่หน้าที่ 12 (27) จุดเดียวครับที่เราแก้ของ
เก่าเหมือนเดิมหมดเลย ของเก่าไม่มีปรับอะไรเลย มีวงเล็บที่ 27 เท่านั้นเองครับ เพราะเราถูกค าสั่งเช่นเดียวกันว่า 
กรรมการด าเนินการไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน หรืออ่ืนใดทั้งสิ้น ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน 
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ข้อบังคับ เราก็เลยปัญหาตอนนี้ที่เราเคยท าในอดีต กรรมการก็จะมีชุดนู้น ชุดนี้ที่มาช่วยเราท างาน ตอนนี้เราก็ตั้งเป็น
ทางการไม่ได้ เพราะว่าไปขัดค าสั่งของนายทะเบียน เพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ก็คือ ขอให้กรรมการ
ด าเนินการสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการเพ่ือเข้ามาช่วยเราท างาน แล้วกรรมการ อนุกรรมการ หรือ
คณะท างานต่างๆ ไม่ใช่ตั้งอะไรก็ได้ เพ่ือกิจการของสหกรณ์เท่านั้น เพื่อส่งเสริมในการท างานของสหกรณ์เป็นไปด้วยดี
เท่านั้น อันนี้ก็เป็นประเด็นเดียวเพ่ือแก้ปัญหาที่เราติดล็อคอยู่ อันนี้ก็เป็นจุดที่ 2 แล้วก็ข้อบังคับอันที่ 3 อันนี้เป็น
ข้อเสนอแนะของสมาชิกมาหลายรอบแล้วแหละ นั่นก็คือว่า การจัดสรรก าไรสุทธิ เรื่องการตั้งทุนส ารอง เราก็จะขอแก้
ให้มันเป็นไปตาม พรบ. ของสหกรณ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ก็คือจะไม่เกิน 10%  10% ของก าไรสุทธิ ในขณะที่ 
ไม่น้อยกว่า โทษทีนะครับ ของเก่าของเรา เรา 15% เพราะฉะนั้นก็กลับไปแก้ไขให้เหมือนกับท่ีปรากฏอยู่ใน
กฎกระทรวง ก็ 10% ไม่น้อยกว่า 10% ก็จะท าให้เรามีเงินเหลือมาปันผลได้เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิมด้วย นี่คือ 3 จุดหลักๆ 
เพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นว่าเหมาะสมที่จะแก้ 3 จุดตรงนี้ ก็โหวตให้ผ่านตรงนี้ เราก็จะจบวาระท่ี 1 ไปได้อย่างรวดเร็ว  

นายชูชาติ  ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ ผมชูชาติ ธรรมเจริญ สมาชิกเลขที่ 154740 นะครับ ผม 
เคารพในความคิดของสมาชิกทุกคนนะครับ แต่ว่าความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่จะต้องตามมา ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจ 
แก้ข้อบังคับ ซึ่งท่านได้ดูโดยประสบการณ์แล้วเห็นว่ามันก่อให้เกิดปัญหาแน่นอน ถ้าท่านคิดว่าการกระท าของท่าน
รอบคอบก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ต้องแน่ใจว่า ที่ประชุมใหญ่ไม่ใช่ตรายางนะครับ ที่ประชุมใหญ่ไม่ใช่ตรายาง ก่อน
ท่านจะลงมติ ท่านลองดูว่าสมาชิกท่ีมาลงทะเบียนทั้งหมดเท่าไหร่ แจ้งด้วยครับ จะได้ค านวณตัวเลขออกมา 2 ใน 3 
คืออะไร และขอให้พิจารณาแก้ทีละข้อ ข้อ 41 ที่ท่านเติมไป (14) ว่าไง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เห็นด้วยเท่าไหร่ ไม่
เห็นด้วยเท่าไหร่ ผ่านหรือไม่ผ่านแล้วก็ไล่ไปทีละข้อ มันจะได้เป็นไปตามกติกาท่ีค่อนข้างชัดเจน เพราะฉะนั้นก็ขอถาม
ก่อนนะครับว่า รายชื่อผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดในการประชุมวันนี้ มีจ านวนเท่าไหร่ ขอบคุณครับ  

ประธาน ก่อนอ่ืน ก่อนที่เราจะลงมติตรงนี้ ก่อนอ่ืนขอนับคนที่อยู่ในห้องประชุมก่อน ครบก่อนนะ 
ครับ ถ้าไม่ครบก็หมดสิทธิ์ ตอนนี้มี 210 ผู้ลงทะเบียนเท่าไหร่ครับ ผู้ลงทะเบียน 210 ในห้องนี้เท่าไหร่ครับ เชิญนับ 
ครบเกิน 100 นะ ประเด็นนี้เป็นประเด็นทางระเบียบข้อบังคับเล็กน้อย ก่อนที่ผมจะขึ้นมานั่งตรงนี้ ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นตัวแทนของกรม ได้อธิบายให้ผมเข้าใจ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่สมาชิกบางท่านเข้าใจก็ได้หรือเราคุยกันได้ ค าว่า
ผู้ร่วมประชุมในท่ีนี้หมายถึง ผู้ที่มาลงทะเบียน และเข้ามาอยู่ในห้องประชุมนี้ ผู้ที่มาลงทะเบียน และไม่ได้เข้ามาอยู่ใน
ห้องประชุมนี้ ไม่ถือเป็นผู้เข้าร่วมประชุม อันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขายืนยันอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนับสมาชิกใน
ห้องนี้ก่อนว่ามีก่ีคน เชิญครับเจ้าหน้าที่ช่วยนับหน่อย นับอย่างรวดเร็วเลยครับ นับกรรมการที่อยู่ข้างบนด้วย  

เจ้าหน้าที่ ขอแจ้งจ านวนสมาชิกท่ีมาลงทะเบียนนะครับ ทั้งหมด 210 คน ที่อยู่ในห้องประชุม ที่นับ 
ได้รวม 156 คนครับ  

ประธาน โอเคนะครับ 156 คนก็ถือว่าครบองค์ประชุมแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะขอมติไปเป็น 
รายข้อนะครับ ข้อ 41 วงเล็บที่เท่าไหร่ 
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นายชูชาติ  ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ ข้อบังคับข้อ 75 นะครับ การแก้ไขเพ่ิมเติม หรือ 
เปลี่ยนแปลงใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีมติ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 แห่งจ านวนสมาชิกที่มาประชุม และให้สหกรณ์เสนอเรื่องราวการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือ
การเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับ
จดทะเบียนแล้ว การแก้ไขเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้น จึงเป็นอันสมบูรณ์ การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้น จะกระท าได้ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความที่เสนอให้พยานนั้น โดยเต็ม
ส านวนไปให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุม เพราะฉะนั้นประเด็นไปอยู่ตรงที่ว่า 
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 แห่งจ านวนสมาชิกที่มาประชุม  2 ใน 3 จ านวน สมาชิกท่ีมาประชุมหมายถึงผู้ลง
ลายมือชื่อ องค์ประชุมคือ อยู่ในห้องนี้ เข้าใจให้ตรงกันนะครับ เมื่อกี้ท่านแจ้ง 210 เพราะฉะนั้นในห้องนี้ถ้ามีไม่ถึง 
140 ไม่ต้องพูดครับวาระท่ี 1 ตกไปเลยครับ ขอบคุณครับ  

ประธาน ขอตัวแทนกรมอธิบายตรงนี้สั้นๆ เชิญครับ ขออนุญาตฟังนิดเดียว 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ เมื่อกี้มัน 156 แล้วครับ เกินแล้วครับ 
ประธาน แป๊ปเดียว แล้วเชิญครับ 
นายปรัชญา  ดิลกสัตยา ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับ ในเรื่องของการนับองค์ประชุม ก็คือ ผู้ที่ 

ลงลายมือชื่อ และอยู่ในห้องประชุม ก็คือผู้ที่เป็นสมาชิก และลงลายมือชื่อในการเข้าร่วมประชุม และอยู่ภายในห้อง
ประชุม ถือว่าเป็นองค์ประชุม เพราะฉะนั้น 2 ใน 3 เมื่อกี้ก็คือ 156 คนที่อยู่ในห้องประชุม ก็คือนับ 156 คนที่อยู่ใน
ห้องประชุม 2 ใน 3 ของ 156 คนครับ โอเคนะครับ  

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนครับ คือ 2 ใน 3 หมายความว่าผลโหวตใช่ไหมครับ 
ผลโหวตเอาในห้องประชุม  

ประธาน ครบั ที่ลงทะเบียน และอยู่ในห้องประชุม 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เพราะว่าถ้าหากว่าต้องการแบบว่าเอาจากข้างนอก คือ พวกเราถ้าจะ 

ยกมือแก้ไขข้อบังคับ ต้องมีมากกว่า 140 ถ้าอย่างนั้นแปลว่าผ่าน แต่ว่าถ้าหากว่าอย่างที่ผู้แทนกล่าว คือ 2 ใน 3 ใน
ห้องนี้เท่านั้นเอง คือ 156 ไม่เหมือนกันนะครับ ท่านสมาชิกครับ 

นายปรัชญา  ดิลกสัตยา เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ชัดเจนก็คือว่า ต้อง 156 คน ในนี้คนเข้าออก ถ้าให้ดี 
ก็ปิดห้องประชุมไปเลย  

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ใช่ครับผมเห็นด้วยครับ ปิดห้องประชุมไปเลยชั่วคราว 
นายปรัชญา  ดิลกสัตยา ณ ขณะนี้ก็ชักชวนคนข้างนอกเข้ามา ที่เป็นสมาชิกนะครับที่ลงชื่อ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล โอเคครับ 
ประธาน ตอนนี้ขอให้ทุกคนลงชื่อนะครับ 
 
 

14 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำาปี 2561 ครั้งที่ 4



7 
 

นายบุญชอบ  มีนาภา ขออนุญาตตัวแทนกรมส่งเสริม ขออนุญาตยืนยันแล้วลงบันทึกด้วยว่า ท่าน 
ให้ความเห็นอย่างนี้นะครับ เพราะว่าพระราชบัญญัติบอกไว้ว่าผู้มาประชุม ในพระราชบัญญัติเลยน่ะบอกว่าผู้มา
ประชุม ไม่ใช่ผู้อยู่ในห้องประชุม เพราะฉะนั้นท่านให้ความเห็นลงบันทึกด้วยนะครับ  

ประธาน เราลงบันทึกไว้ ขออนุญาตนะครับ ถ้าเช่นนั้นก็ขอลงมติครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ เดี๋ยวครับๆ ท่านประธานครับ ขอลงมติเป็นข้อๆ ครับ 
ประธาน ทีละข้อ เอาทีละข้อ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ส าหรับข้อแรก ข้อ 41  
ประธาน (14) 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล (14) ตรงนี้ผมไม่ค้านอะไรนะ เพราะว่ามันเขียนขึ้นมาเพ่ือให้เราได้ 

ประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ทีนี้มันเขียนว่าเลือกตั้ง ในนี้มันมีกรรมการด าเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ประจ าหน่วยด้วยนะครับ กลายเป็นว่าในที่ประชุมใหญ่ เราต้องเลือกพวกนั้นด้วยนะครับ 

ประธาน ครับ ทุกปีเราท าอย่างนี้ เพียงแต่ไม่ได้เขียนไว้แต่จารีตเราท าอย่างนี้ ก็เลยเขียนไว้ให้ปรากฏ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ข้อนี้ผมไม่ว่าเพราะว่าเราต้องการให้ได้ 
ประธาน ถ้าง้ันขออนุญาตข้อนี้ ไปทีละข้อ  
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เดี๋ยวนะมันขัดกับข้อที่ถัดไป ที่ (27) ก็ในเมื่อท่านก็พิจารณาแต่งตั้ง 

คณะกรรมการอ่ืนๆ  
ประธาน อันนี้ที่ประชุมใหญ่ครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านก็มีสิทธิ์แล้วนิ 
ประธาน ข้อ 41 ที่ประชุมใหญ่ครับ  47 นั่นกรรมการด าเนินการ คนละระดับครับ คือ การเลือก 

ประธานหยั่งเสียงในจารีตประเพณีท่ีท ากันมาก่อน ที่ประชุมใหญ่เป็นคนแต่งตั้งครับ เข้าใจนะครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เข้าใจแล้วครับ 
ประธาน ข้อที่ 
นายทวี  กาญจนภู ท่านประธานครับๆ ผมขอใช้สิทธิ์สมาชิก ชื่อนายทวี  กาญจนภู 230476 ขอ 

อภิปรายในวาระ ข้อ 41 นิดหนึ่ง 
ประธาน เอาตรงนี้ก่อน 
นายทวี  กาญจนภู 41 ข้อ 11  
ประธาน ข้อ 41 ตรงไหน 
นายทวี  กาญจนภู ข้อ 14 ที่แก้มาก่อนที่จะลงมติ  
ประธาน (14)  
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นายทวี  กาญจนภู ครับ ก็คือจริงๆ ก็เห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ข้อบังคับอันนี้ก็เห็นด้วย และจริงๆ  
ก็อยากจะขอเพ่ิมนิดเดียวนะครับว่า ขอเพ่ิมเอาข้อความท่ีท่านให้อ านาจกรรมการ อ านาจกรรมการในข้อ 27 มาเพ่ิม
ในที่ประชุมใหญ่ในข้อ 14 นี้ด้วยครับ ก็คือ อ านาจในการตั้งกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ ในข้อ 14 นี้
ด้วยครับ 

ประธาน ไม่อันนั้นหรอกครับ เราเอาเฉพาะที่เราเสนอไป แล้วเดี๋ยวจะถกเถียงกันมาก แล้วจะต้อง 
ส่งข้อมูลไปก่อน อะไรไปก่อน มันไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ 

นายทวี  กาญจนภู แปลว่าแก้อะไรไม่ได้เลยหรือครับ ถ้าอย่างนั้น 
ประธาน เอาแค่นี้ก่อน เพ่ือให้การประชุมด าเนิน 
นายทวี  กาญจนภู ถ้าอย่างนั้นขอตัดค าว่าเป็น “กรรมการอ่ืนๆ ที่ประชุมเห็นสมควร” เพราะฉะนั้น 

ก็คือตั้งกรรมการอะไรก็ได้ครับ ซึ่งอันนี้ก็คือ 
ประธาน อันนั้นอีกข้อหนึ่ง เราเอา (14) ข้อเดียวก่อน 
นายทวี  กาญจนภู ในที่ประชุมใหญ่ อันนี้ก าลังพูดถึงอ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ครับ เพราะว่า 

ถ้าตั้งกรรมการเลือกตั้งนี้แล้ว ถามว่า ถามทาง ผอ.พื้นที่ 1 ด้วยว่า ถ้าตั้งกรรมการชุดนี้แล้ว ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจ
หน้าที่ในการตั้งกรรมการอ่ืนๆ ได้อีกหรือไม่ 

ประธาน อันนั้นไว้ตอบทีหลัง เอาตรงนี้ก่อน  
นายทวี  กาญจนภู ตรงนี้เป็นเรื่องส าคัญครับ ถ้าไม่งั้นถ้าผ่านไปแล้วแปลว่าที่ประชุมใหญ่ไม่สามารถ 

ตั้งได้ สิ่งที่แก้ก็คือว่า ให้ตั้งกรรมการต่างๆ ได้เท่านั้นก็พอ 
ประธาน จริงๆ ที่ประชุมใหญ่มันท าได้อยู่แล้ว ถ้าจะตั้งอะไรมันต้องเสนอกันทีหลัง แต่มันต้องส่งให้ 

สมาชิกรู้ล่วงหน้าว่าจะแก้ตรงนั้น แก้ตรงนี้ อันนี้เราส่งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว เราเอาแค่นี้ก่อน ขอประเด็นเดียวเพ่ือให้
ท างานง่าย 

นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ท่านประธานที่เคารพ กระผมนายเชาวลิต พิสุทธิพงศ์โชโต สมาชิก 
สหกรณ์สังกัด สนม. นะครับ คืออย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพ ตอนนี้เราอยู่ในวาระท่ี 1 การแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 
14 ขอให้เป็นข้อๆ ไปเลยครับ แก้ข้อนี้แหละ ข้อเดียว ขอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการหยั่งเสียงแค่นั้นเอง 
ข้อที่ 2 ค่อยว่ากัน เอาตรงนี้ก่อนให้ผ่านก่อน ขอบพระคุณมากครับท่านครับ  

ประธาน ตั้งใจจะท าตรงนี้แหละ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ตามเอกสารตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด พ.ศ.2556 ในข้อ 41 อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา ดังนี้ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ข้อ 41  อ านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่                 
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหา
ทุกอย่างที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์          
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ และวินิจฉัย
ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเข้าเป็นสมาชิกตาม 
ข้อ 5 
(2) รับทราบเรื่องสมาชิกออกจากสหกรณ์ตามข้อ 13 
(3) ก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมตาม  ข้อ 29 
(4) เลือกตั้งกรรมการด าเนินการตามข้อ 42 , 45 
และถอดถอนกรรมการด าเนินการตาม    ข้อ 44 (6) 
(5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ตามข้อ 57 
(6) ก าหนดบ าเหน็จของกรรมการด าเนินการ หรือ
กรรมการเงินกู้ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
ตามท่ีเห็นสมควร 
(7) พิจารณางบดุลและรายงานประจ าปีแสดงผลงาน
ของสหกรณ์ ตามข้อ 63 
(8) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิตามข้อ 64 
(9) รับทราบเรื่องการให้สหกรณ์เป็นสมาชิกสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ และ
การตั้งสมาชิกเป็นผู้แทนของสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุม
และออกเสียง ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ 
(10) พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของ 
สหกรณ์ 
(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงาน
ประจ าปีของสหกรณ์ 
 
 

ข้อ 41  อ านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่               
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุก
อย่างที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ 
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ และวินิจฉัย
ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเข้าเป็นสมาชิกตาม 
ข้อ 5 
(2)   รับทราบเรื่องสมาชิกออกจากสหกรณ์ตามข้อ 13 
(3)   ก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมตาม   ข้อ 29 
(4) เลือกตั้งกรรมการด าเนินการตามข้อ 42 , 45 
และถอดถอนกรรมการด าเนินการตาม   ข้อ 44 (6) 
(5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ตามข้อ 57 
(6) ก าหนดบ าเหน็จของกรรมการด าเนินการ หรือ
กรรมการเงินกู้ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
ตามท่ีเห็นสมควร 
(7) พิจารณางบดุลและรายงานประจ าปีแสดงผลงาน
ของสหกรณ์ ตามข้อ 63 
(8) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิตามข้อ 64 
(9) รับทราบเรื่องการให้สหกรณ์เป็นสมาชิกสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ และ
การตั้งสมาชิกเป็นผู้แทนของสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุม
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาต 
สหกรณแ์ห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ 
(10) พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ ์
(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงาน
ประจ าปีของสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของ            
นายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์   
หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ ์
หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
(13) ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่อง
เกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามความมุ่งหมายของสหกรณ์ 
 

 (12)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของ 
นายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ 
หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
(13)  ก าหนดรูปแบบซึ่งสหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่อง
เกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามความมุ่งหมายของสหกรณ์ 
(14) เลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการและเลือกตั้ง 
ผู้ประสานงานประจ าหน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้ที่ประชุม
ใหญ่สามารถ
เลือกตั้งประธาน
กรรมการ
ด าเนินการหยั่ง
เสียงเลือกตั้งและ
เลือกตั้งผู้
ประสานงาน
ประจ าหนว่ยได ้

 

ประธาน ขอมติเลยนะครับว่าเห็นชอบกับการแก้ไขข้อบังคับของเราข้อที่ 41 (14) ใครเห็นด้วย 
ยกมือขึ้นครับ เจ้าหน้าที่นับ เจ้าหน้าที่นับให้เรียบร้อยครับ เพราะเราต้องการ 2 ใน 3 ครับ กรรมการข้างบนก็ยกให้
ด้วยนะครับ ถ้านับครบแล้วแจ้งด้วยนะครับ ได้หรือยังครับ แจ้งผลเลยครับ  

เจ้าหน้าที่ จ านวนสมาชิกที่ยกมือนะครับ 161 รายครับ  
ประธาน ใครที่สมาชิกท่านใดที่ไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นครับนับด้วยๆ เท่าไหร่ครับ ผมเห็นทางนี้คนหนึ่ง  

เท่าไหร่ ทั้งหมดก่ีคนครับ นับแล้วได้เท่าไหร่ 
เจ้าหน้าที่ ที่ไม่เห็นด้วย 3 ครับ  
ประธาน ที่ไม่เห็นด้วย 3 นะครับ เพราะฉะนั้นก็มติ 161 ต่อ 3 ก็ถือว่าผ่าน 2 ใน 3 นะครับ ก็ 

ขอบคุณครับ ไปข้อบังคับข้อที่ 2 นะครับ 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิก 
ที่ลงทะเบียน และอยู่ในห้องประชุม จ านวนสมาชิกที่ลงทะเบียนมี 210 คน มีผู้เห็นชอบ 161 คน ไม่เห็นชอบ 3 คน  
ที่เหลืองดออกเสียง  

นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ เปิดไมค์ด้วยครับท่านประธาน 
ประธาน ท่านจะพูดประเด็นนี้หรือเปล่าครับ 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ มีข้อเกี่ยวเนื่องครับ 
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ประธาน เปิดหรือยัง เราไม่ได้ปิดข้างบนนะ ปิดไม่ได้ ขอให้อยู่เรื่องนี้เลยนะครับ อย่าเอาเรื่องอ่ืน 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ แน่นอนๆ ผมแพ้โหวตไม่เป็นไรครับ เพราะเสียงส่วนใหญ่ตามข้อบังคับนี่ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย ทีนี้ผมจะขอนิดหนึ่งนะครับ  
ประธาน ชื่ออะไรนะ ขอโทษ 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ขอโทษ ชื่อ พอพันธ์ วัชจิตพันธ์ เลขที่ 263228 คืออย่างนี้นะครับ ตั้งแต่ 

เริ่มต้นเลย ก็มีการพูดว่าท่านเองเป็นคนสนับสนุนว่าจะต้องมีเรื่องสืบเนื่องอะไรตั้งแต่ครั้งการประชุมก่อนๆ หน้านี้ 
แล้วก็ในเอกสารที่ท่านแจกไป ผมก็เพ่ิงได้รับมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง ก็อ่านแล้วต้องรีบมา ธรรมดา คิดว่ามาก็ไม่มี
ประโยชน์อยู่แล้ว ทีนี้บอกว่าอ้างถึงมีเพียง 8 คน ท างานล าบากมากนะ และก็การประชุม 

ประธาน โทษทีนะครับ มันไม่ใช่ประเด็นนี้แล้วนะครับ 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ประเด็นนี้คือบอกว่าให้รอค าสั่ง มีมติให้รอค าสั่ง การประชุมใหญ่วิสามัญ 

ครั้งที่ 2 มีมติให้รอค าสั่งศาลปกครอง จนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 2561 เมื่อถึงก าหนด ศาลปกครองยังไม่มีการพิจารณา
คุ้มครองแต่อย่างใด แล้วอะไรต่อ อ่านแล้วไม่รู้เรื่อง บอกว่าให้รอค าสั่งศาลปกครอง จนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 2561 เมื่อ
ถึงก าหนดศาลปกครอง ยังไม่มีการพิจารณาคุ้มครองแต่อย่างใดและก็จุดๆๆ ไม่รู้อะไรปัญหาคืออยู่ว่า ศาลปกครองยัง
ไม่ได้ตัดสิน และเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ผมอยากจะดูว่ามีมติอย่างนี้จริงหรือเปล่า 
เพราะว่าท าไมเราต้องมีเรื่องสืบเนื่อง เราต้องรับรองรายงานการประชุม เพราะที่เราลงมติไป แล้วก็พูดว่าจะต้องท า
อย่างไร มันจะได้โยงกันได้ ไม่ใช่มาเสนอในห้องประชุมนี้ แล้วก็โหวตกันเลย อันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับ ท่านจะ
เสนออะไรก็ได้ แต่คิดดู คนที่ไม่ได้มาประชุมเนี่ยนะครับ ผู้อาวุโสทั้งหลายแหล่ นั่งอยู่บ้าน ไม่สามารถมาประชุมได้ 
ท าไมการเลือกตั้งการลงคะแนนส่วนใหญ่ เขาถึงมีการเลือกตั้งหรือลงคะแนนล่วงหน้ากัน เพ่ือให้คนที่ไม่สามารถมาได้ 
สามารถออกเสียงได้ด้วย แต่นี่เรามีแค่ร้อยกว่าคน จากสมาชิกเป็นหมื่น 

ประธาน โอเค ท่านอาจารย์ครับ มันนอกประเด็นไปแล้วครับ ขออนุญาต 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ไม่นอกประเด็นครับ ขอให้ท่านไปอ่านในรายงานการประชุมก่อน ๆ บอก 

ว่าท่านจะพิจารณาตัวเอง 
ประธาน ด้วยความเคารพ อาจารย์ฟังผมก่อนนะครับ ที่ผมตั้งใจจะท าวันนี้ ผมต้องการแก้ปัญหา 

จริงๆ นะครับ ไม่มีอะไรแอบแฝง ไม่มีอะไรทั้งสิ้น 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ผมจะโต้อาจารย์  
ประธาน ไว้โต้ทีหลังครับ 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ผมโต้ตอนนี้เลย เพราะว่าตั้งกรรมการมันมีกรรมการอ่ืนๆ ที่ควรจะตั้ง  

มันมีกรรมการอ่ืนๆ ที่ควรจะตั้ง 
ประธาน ผมยังพูดไม่จบ ผมตั้งใจไว้ก็คือ ผมตั้งใจจะแก้ตรงนี้ให้มันจบ แล้วถ้าเราท าได้ครบวาระ 

หมดที่เราก าหนดไว้ แล้วมันยังไม่เกินที่เราจองเวลาประชุมของห้องนี้ ผมจะเปิดเวที แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องการประชุมแล้ว 
ซักถามกันให้เต็มที่เลย แล้วผมก็จะตอบได้เท่าที่ผมจะตอบ เอากันให้เต็มที่จบวันนี้เลย แต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปข้อที่ 
2 ครับ  
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นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ โอเคขอบคุณครับ 
ประธาน ไปข้อที่ 47 (27) ครับ  
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ของผมจรูญ มหิทธาฟองกุล ไม่ต้องบอกชื่ออีกแล้วนะครับ  
ประธาน ครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล 41(27) ตรงนี้นะ ผมขอเพ่ิมข้อความได้ไหมครับ คือ พิจารณาแต่งตั้ง 

คณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ เพราะตรงนี้จะเป็น
ประเด็นของ 

ประธาน เข้าใจประเด็นแล้วแหละ ตรงนี้จะเหมือนกับที่อีกหลายๆ ท่านพูด แต่ว่าประเด็นตรงนี้พูด 
กันตรงๆ สั้นๆ ชัดๆ ของเดิมที่เราท าโดยจารีตที่ท ากันมาต่อเนื่องสม่ าเสมอ คณะกรรมการชุดต่างๆ ก็กรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้ตั้งเพ่ือให้การบริหารจัดการภายใน มันสามารถท าได้ มันท าอย่างนี้ เราก็เพียงแต่แก้ปัญหาว่าตอนนี้
เราตั้งกรรมการอะไรไม่ได้เลยนะ หมายถึงคณะกรรมการ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ใช่ไงครับ  
ประธาน การด าเนินการเราก็เลยจะขออนุญาตเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว  

และขอให้มีความเชื่อใจกันนิดหนึ่งว่า เราไม่มีเบื้องหลังการถ่ายท าท่ีจะใช้อ านาจบาตรใหญ่ ไม่มีเลยนะครับ อยากให้
คนมาช่วยท างานเท่านั้นเอง  

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ การตั้งกรรมการภายใน อย่างเช่น กรรมการสวัสดิการ 
ของท่าน ท่าน 15 คนตั้งกันได้อยู่แล้ว แต่อันนี้เหมือน 

ประธาน ใช่ อันนี้หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล อันนี้ที่ผมหมายถึงคือ อย่างเช่นที่ท่านเคยตั้ง แล้วทางกรมไม่เห็นด้วย  

อย่าง internal audit อย่างคณะกรรมการที่เราบอกตรวจสอบภายใน แล้วทางกรมบอกว่าไม่ได้เขียนไว้ ตั้งไม่ได้ ถ้า
ท่านเขียนอย่างนี้ 

ประธาน อันนั้นต้องไปอยู่ข้อ 41 อันนี้เราอยู่ข้อ 47  
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่ใช่ อันนั้นเป็นประธานกรรมการหยั่งเสียง อันนี้เป็นพวกกรรมการอื่นๆ  

นี่เขียนเอาไว้ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืน ไม่เหมือนกัน ข้อ 47(27) นะ ผมอยากจะเพิ่มตรงนี้เท่านั้นเองว่า 
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่เท่านั้นเอง 

ประธาน มันไม่ง่ายอย่างที่อาจารย์เข้าใจ ถ้ามันเป็นอย่างนั้น เวลาที่กรรมการด าเนินการเกิดปัญหา 
หนึ่งใดขึ้นนะครับ แล้วเราจ าเป็นจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบ หรือท าอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ ถ้า
อาจารย์เติมค าว่า “โดยความเห็นชอบ” ต้องเรียกประชุมใหญ่นะครับ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ก็เรียกวิสามัญแบบนี้ก็ได้ 
ประธาน มันก็หลายตังค์นะครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ผมไม่เข้าใจหลายตังค์ ผมถามจริงๆ มันจะกี่สตางค์ 
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ประธาน ขอโทษนะ คืออย่างนี้ ถ้าจะเอาอย่างที่ อาจารย์ว่า มันก็เหมือนอย่างที่คุณทวีเสนอ ยก 
ข้อนี้ไปใส่ในข้อ 41 กรรมการไม่มีสิทธิ์ท าอะไรเลย ต้องขอที่ประชุมใหญ่เสมอ มันก็จะจบ ผมว่าเอาแค่นี้ตามความ
เข้าใจตรงนี้ ถ้าไม่เห็นด้วยก็โหวตไม่เห็นด้วย เห็นด้วยก็เห็นด้วยตามนี้ เพราะว่าอันนี้ตามที่ส่งไปแล้ว อันนี้คือเราส่งไป
แล้ว แต่ถ้าจะมาเติมมาแก้อะไร เราจะต้องมาให้เหตุผลใหม่ ให้อะไรใหม่ แล้วก็ส่งให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าก่อน
ตามระเบียบ มันไม่ทันแล้ว ท าอะไรไม่ทัน เราเอาแค่นี้ ถ้าไม่เห็นด้วยก็โหวตไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ว่าอะไร ไม่อยากให้
กรรมการด าเนินการตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ 
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล มันไม่ใช่ไม่เห็นด้วย มันก็ดีที่ท าอยู่ แต่ว่าไม่อยากให้ท่านอ่านนะ 
อ านาจบาตรใหญ่ 15 คน คิดอะไรท าเองหมด เพราะมันมีเรื่องบางอย่าง 
  ประธาน เข้าใจๆ 
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เพราะว่ามันตั้งที่ประเภทไอ้จิ๊บจ๊อยตั้งภายในตรวจนู้นตรวจนี่ท าไปเลย 
แต่ว่าพอใหญ่ๆ มันเป็นการท างานส่วนรวม ต้องระดมความคิดถูกไหมครับ ทีนี้ทั้ง 15 คนก็ตั้งเองขึ้นมาอย่างนี้ ไม่ใช่
ว่าผมไม่เห็นด้วย แต่ให้มันรอบคอบหน่อย 
  ประธาน คือ อย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นะครับ ในอดีตเขาท ากันมาอย่างนี้ แต่ตอนหลังพอมีคน
ร้องเรียนว่าท าไม่ได้ เราก็เลยอยากให้ท าให้ได้เท่านั้นเอง 
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ก็เข้าใจครับท่านประธาน ผมถึงได้เห็นด้วยไง แต่เห็นด้วยอย่างที่ว่าให้
พวกเราสมาชิกเห็นบ้างว่าท่านตั้งอะไร เพราะว่าที่เราเคยเสนอแนะไม่เคยคิดตั้ง แต่พอจะตั้งกรมบอกไม่ได้ แล้วผมไม่
อยากพูด ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย เกิดขึ้นแล้ว พวกเราต้องให้สัตยาบันนะครับ ว่าที่ท่านท าไปพวกเรายอมรับไม่เอาคืน 
ถูกไหมครับ แต่ว่าตอนนั้นเราเห็นด้วยหมดทุกคน 
  ประธาน โทษทีด้วยความเคารพ ขอให้มันเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตรงนี้ ในกรณีท่ีอย่างนี้นะอาจารย์
ฟังผมนิดเดียว นี่คือสมมตินะ สมมติว่ากรรมการด าเนินการ เกิดไปตั้งกรรมการตามใจตัวเองอะไรอย่างนี้ ที่ประชุม
ใหญ่สามารถที่จะเพิกถอนได้นะครับ ตามมติที่ประชุมใหญ่ หากจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดข้ึนจริงๆ นะครับ แต่ผม
เชื่อว่ามันไม่น่าจะเกิดข้ึน 
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ใช่ครับ ผมเชื่อในเกียรติภูมิจุฬาฯ แต่ว่าท าไมไม่เขียนอย่างนี้ ในเมื่อ
นานๆ เราจะตั้งกรรมการสักทีหนึ่ง เราไม่ได้ตั้งกันทุกวันนะ  
  ประธาน คือ อาจารย์มันต้องเข้าใจกันนิดหนึ่ง บางเรื่องผมยกตัวอย่าง ตอนนี้เราก าลังมีปัญหาบาง
จุด เราก็อยากจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนบางเรื่อง ถ้าเรื่องเล็กๆ ตรงนี้แล้วต้องมาเชิญประชุมวิสามัญหมดเงินไป
อีกเป็นนี่หลายแสน การประชุมวิสามัญแต่ละครั้ง ค่าส่งเอกสารแสนกว่านะครับ ค่าห้องสองหมื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอะไร
อีกเยอะแยะเลยนะครับ ขอโทษนะครับ เอาที่ก าหนดไว้ก่อนนะครับ  
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ข้อนี้ผ่านไปแล้ว คือ เพ่ิมอ านาจของที่ประชุมใหญ่ในการเลือกตั้งประธาน
กรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งนะครับ ทีนี้ผมขอเพ่ิมข้อ 15 ครับ อย่างที่อ.จรูญบอก ขอโทษท่ีเอ่ยชื่อ มัน
จะต้องมีกรรมการอ่ืนในระดับที่ประชุมใหญ่ เพ่ือที่จะตรวจสอบ หรือผมเป็นกรรมการตรวจสอบมา 2 รอบ ไม่เคย
ยอมให้รายงานในที่ประชุมใหญ่ 
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  ประธาน ผมเข้าใจ 
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ เพราะกรรมการด าเนินการกันท่าเอาไว้เพราะตัวเองกระท าผิด 
  ประธาน ผมไม่อนุญาตให้พูดแล้วครับ หยุดเรื่องนี้แค่นี้ เอาตามนี้ก่อนนะครับ ถ้าอาจารย์อยากจะมี
ตรงนั้นอาจารย์เสนอส่งเรื่องเข้าไป  
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ส่งไปไหน 
  ประธาน และก็บอกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้  
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ส่งวสิามัญประชุมไปทีละข้อๆ หรือท่าน ท่านเสียเงินไปเท่าไหร่แล้ว  
ท าพลาดมากี่ครั้งแล้ว 
  ประธาน ก็นั่นสิครับ 
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ แล้วท าไมไม่ใส่ลงไปอีกข้อ 14 15 ข้อ14 มันก็ผ่านไปแล้วก็ข้อ 15 แต่งตั้ง
กรรมการอ่ืนที่เห็นสมควร ในการปฏิบัติภาระเฉพาะกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ ท าไมที่ประชุมใหญ่ตั้งไม่ได้ท าไมตั้งไม่ได้ 
กลัวอะไรครับ ผมส่งเรื่องให้ท่านมาหลายรอบแล้วนะครับว่า เอาเรื่องที่ผมตรวจสอบเนี่ยนะ เอามารายงานในที่
ประชุม ท่านไม่เคยยอมเลย ประธานคนก่อนก็ไม่เคยยอมเลย 
  ประธาน ขอโทษทีครับ ท่านเข้าใจผิดเอง ผมอนุญาตทุกครั้ง แล้วก็อยู่ในวาระอ่ืนแต่ก็อย่างนี้ตลอด 
มันก็เลยไปไม่ถึงวาระอ่ืนสักทีครับ 
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ แล้วบรรจุหรือเปล่า 

ประธานกรรมการ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ตามเอกสารตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด พ.ศ.2556 ในข้อ 47 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ข้อ 47  อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ด าเนินการ       
 คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการ 
ทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์
และตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะท าให้
เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 
(1)  ด าเนินการในเรื่องการรับสมาชิก ตลอดจนให้สมาชิก
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าถือหุ้นครั้งแรก และลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิก ตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 

ข้อ 47  อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ด าเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์และตามมติของที่ประชุมใหญ่กับทั้ง
ในทางอันจะท าให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ทุก
ประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
(1)  ด าเนินการในเรื่องการรับสมาชิก ตลอดจนให้
สมาชิกช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าถือหุ้นครั้งแรก และ
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 
7 
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(2)  ด าเนินการในเรื่องสมาชิกออกจากสหกรณ์ตามข้อ 11 , 
12 และ 13 
(3)  ดูแลการคืนจ านวนเงินของสมาชิก และหักจ านวนเงินซึ่ง
สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามข้อ 15 และ 16 
 
(4) ควบคุมและด าเนินการในเรื่องการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  
การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน การถือหุ้นของสมาชิก ให้เป็นไป
ตามข้อ 20 , 21 และ 23 ถึง 24 
(5)  พิจารณาด าเนินการในเรื่องการรับเงินฝากและกู้ยืมเงิน
ตามข้อ 26 ถึงข้อ 30 
(6)  พิจารณาด าเนินการและควบคุมในเรื่องการให้เงินกู้ตาม
ข้อ 31 ถึงข้อ 36 
(7) ด าเนินการในเรื่องนัดเรียกประชุมใหญ่ตามข้อ 37 ถึง 
ข้อ 41 
(8)  พิจารณาด าเนินการเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
เงินกู้ ตลอดจนมอบหรือถอนอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการเงินกู้ตามข้อ 48  
(9)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ตามข้อ 53 
(10)  ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามข้อ 60 
(11)  เสนองบดุลกับรายงานประจ าปี แสดงผลงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ตามข้อ 63 
(12)  ตรวจสอบการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ให้เป็นไปโดย
ถูกต้องตามมติแห่งที่ประชุมใหญ่ตามข้อ 64 
(13)  พิจารณาจัดการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ตาม 
ข้อ 67 
(14)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุด 
บัญชี และเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 
68 และ 69 
(15)  ดูแลเรื่องการส่งรายการหรือรายงานตามข้อ 72 
(16)  ดูแลการรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
ตลอดจนเงินสดของสหกรณ์ให้ถูกต้อง 

(2)  ด าเนินการในเรื่องสมาชิกออกจากสหกรณ์ตามข้อ 
11 , 12 และ 13 
(3)  ดูแลการคืนจ านวนเงินของสมาชิก และหักจ านวน
เงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามข้อ 15 และ 
16 
(4)  ควบคุมและด าเนินการในเรื่องการส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือน การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน การถือหุ้นของ
สมาชิก ให้เป็นไปตามข้อ 20 , 21 และ 23 ถึง 24 
(5)  พิจารณาด าเนินการในเรื่องการรับเงินฝากและ
กู้ยืมเงินตามข้อ 26 ถึงข้อ 30 
(6)  พิจารณาด าเนินการและควบคุมในเรื่องการให้
เงินกู้ตามข้อ 31 ถึงข้อ 36 
(7)  ด าเนินการในเรื่องนัดเรียกประชุมใหญ่ตามข้อ 37 
ถึงข้อ 41 
(8)  พิจารณาด าเนินการเลือกตั้งหรือถอดถอน
กรรมการเงินกู้ ตลอดจนมอบหรือถอนอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับคณะกรรมการเงินกู้ตามข้อ 48 
 (9)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ตามข้อ 53 
(10)  ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามข้อ 60 
(11)  เสนองบดุลกับรายงานประจ าปี แสดงผลงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ตามข้อ 63 
(12)  ตรวจสอบการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ให้
เป็นไปโดยถูกต้องตามมติแห่งที่ประชุมใหญ่ตามข้อ 64 
(13)  พิจารณาจัดการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
ตามข้อ 67 
(14)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน 
สมุด บัญชี และเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 68 และ 69 
(15)  ดูแลเรื่องการส่งรายการหรือรายงานตามข้อ 72 
(16)  ดูแลการรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์ ตลอดจนเงินสดของสหกรณ์ให้ถูกต้อง 
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(17)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรืออธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
(18)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิกและ
เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป 
เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
(19)  พิจารณารายงานหรือความเห็นของผู้จัดการ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการหรือความเห็นของสมาชิก เกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ 
(20)  เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่
ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการ 
(21)  ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(22)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาอุปกรณ์
ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(23)  จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เพ่ือ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติ ถ้าในปีใดที่
ประชุมใหญ่ยังมิได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ก็ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายส าหรับปีก่อนไปพลาง 
 
(24)  ท าการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ในข้อ 2 (9) 
 
(25)  พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกเป็นผู้แทนของสหกรณ์  
เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ 
ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต 
สหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือชุมนุมสหกรณ์ก าหนด  
 
 

(17)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ 
หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
(18)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก
และเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไป เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
(19)  พิจารณารายงานหรือความเห็นของผู้จัดการ 
หรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือความเห็นของสมาชิก 
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
(20)  เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร 
เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการ 
(21)  ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(22)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาอุปกรณ์
ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(23)  จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติ  
ถ้าในปีใดที่ประชุมใหญ่ยังมิได้อนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ก็ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายส าหรับ 
ปีก่อนไปพลาง 
(24)  ท าการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ใน 
ข้อ 2 (9) 
(25)  พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกเป็นผู้แทนของสหกรณ์ 
เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุม
สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ตามที่ข้อบังคับ
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือชุมนุม
สหกรณ์ก าหนด  
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(26)  ดูแลเรื่องการช าระค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ก าหนด
ไว้ 

(26)  ดูแลเรื่องการช าระค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์
ก าหนดไว้ 
(27)  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืน หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อประโยชน์ใน 
การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
เพื่อให้
คณะกรรมการ
ด าเนนิการ
สามารถแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
คณะอนกุรรมการ 
คณะท างาน เพือ่
ประโยชน์ในการ
บริหารกจิการ
สหกรณ ์

 

  ประธาน ขออนุญาตนะครับ ผมไม่อนุญาตให้พูดประเด็นนี้แล้ว ไปข้อ 47(27) ใครเห็นด้วยกับที่ขอ
ปรับแก้ไขข้อนี้ยกมือนะครับ เจ้าหน้าที่นับครับ ได้คะแนนเท่าไหร่ครับ  
  เจ้าหน้าที่ ครับที่เห็นด้วย 154 รายครับ 
  ประธาน โอเค 154 ราย ใครไม่เห็นด้วยกรุณายกมือขึ้นครับ นับด้วยครับเจ้าหน้าที่ 
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต เรียนท่านประธานที่เคารพ ขอให้นับองค์ประชุมด้วยนะครับว่ามี
เท่าไหร่ตอนนี้ เพราะว่ามันคลาดเคลื่อนแล้วนะครับ 
  ประธาน ไม่เป็นไรเดี๋ยวนับใหม่อีกรอบ ใครไม่เห็นด้วยเมื่อกี้นับได้เท่าไหร่นะ 
  เจ้าหน้าที่ ไม่เห็นด้วย 7 รายครับ  
  ประธาน 154 กับ 7 ช่วยกรุณานับองค์ประชุมอีกรอบ จะได้เข้าใจ นับกรรมการข้างบนด้วย ได้
คะแนนเท่าไหร่ครับ ทั้งหมดในห้องประชุม ผู้อยู่ในห้องประชุมเท่าไหร่ครับ 
  เจ้าหน้าที่ ครับผมจ านวนทั้งหมดที่อยู่รวมในห้องประชุม 187 รายครับ  
    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิก 
ที่ลงทะเบียน และอยู่ในห้องประชุม จ านวนสมาชิกในห้องประชุมมี 187 คน มีผู้เห็นชอบ 154 คน ไม่เห็นชอบ 7 คน  
ที่เหลืองดออกเสียง 
  ประธาน คนเยอะขึ้น ครบ 2 ใน 3 แล้วใช่ไหม ครบ 2 ใน 3 มตินี้ ก็ผ่านไปนะครับ ทีนี้ข้อที่ 3 อยู่
ในหน้า 12 เช่นเดียวกันนะครับ เป็นข้อบังคับข้อ 64 ก็จะเปลี่ยนจากไม่น้อยกว่า 15% ร้อยละ 15 ของก าไรสุทธิ 
เป็นร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ ใครเห็นด้วยกับการแก้ไขตรงนี้ กรุณายกมือขึ้นครับ องค์ประชุมเท่าเดิม ใครเห็นด้วย
ยกมือขึ้นครับ นับข้างบนด้วย รวมคะแนนเท่าไหร่ครับ 
  เจ้าหน้าที่ จ านวน 169 ราย  
  ประธาน ใครไม่เห็นด้วยกรุณายกมือขึ้นครับ ไม่มีนะครับ  
  เจ้าหน้าที่ มี 1 ราย 
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ประธานกรรมการ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ตามเอกสารตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด พ.ศ.2556 ในข้อ 64 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อ 64  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เมื่อ
สิ้นปีทางบัญชีและได้งบบัญชี  โดยหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
และค่าเสื่อมราคาแห่งสินทรัพย์แล้ว  ปรากฏว่า 
สหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละห้าของ
ก าไรสุทธิ  แต่ต้องไม่ เกินอัตราที่ คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

ฯลฯ 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
ข้อ 64 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เมื่อ

สิ้นปีทางบัญชีและได้งบบัญชี  โดยหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
และค่าเสื่อมราคาแห่งสินทรัพย์แล้ว  ปิดบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่ได้รับรองโดยทั่วไปแล้ว 
ปรากฏว่า สหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี  ให้จัดสรร
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของก าไรสุทธิ 
และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ไม่เกินร้อยละห้าของก าไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด  
ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                                ฯลฯ 

 
 
1. เพื่อปรับถ้อยค าให้
ถู ก ต้ อ ง เ ห ม า ะ สม 
แ ล ะ ก า ห น ด ก า ร
จัดสรรก าไรเป็นทุน
ส ารอง ให้เป็นไปตาม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
สหกรณ์ 
2 .  ก า ห น ด ก า ร
จัดสรรก าไรเป็น 
ค่ าบ า รุ งสั นนิ บาต
สหกรณ์ฯ ตาม อัตรา
ที่ ก า ห น ด ใ น
กฎกระทรวง 
 

 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิก 
ที่ลงทะเบียน และอยู่ในห้องประชุม จ านวนสมาชิกในห้องประชุมมี 187 คน มีผู้เห็นชอบ 169 คน ไม่เห็นชอบ 1 คน 
ที่เหลืองดออกเสียง 
  ประธาน โดยมติที่ประชุมก็ผ่านทั้ง 3 การแก้ไขข้อบังคับ เราก็จะท าเรื่องส่งไปที่กรมครับ ต้องรอให้
กรมเขาเห็นชอบก่อนแล้วถึงจะประกาศใช้ได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาอีกแป๊ปหนึ่ง ก็ขอกราบขอบพระคุณสมาชิก
ทุกท่านที่ผ่านทั้ง 3 เรื่องไป ขออนุญาตไปวาระที่ 2 ครับ วาระท่ี 2 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และ
รับทราบการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าปี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย 
     ปี 2561 
  ด้วยรองนายทะเบียนสหกรณ์ ได้มีค าสั่งที่ (สสพ.1) 1/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม 2561  
เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วยปี 2561 เสียทั้งหมด ท าให้ไม่สามารถเสนอผลการหยั่ง
เสียงเลือกตั้งฯ ให้ที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาเลือกตั้งได้ 
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  คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ในการประชุมครั้งที่ 
1215/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2561 ครั้งที่ 3 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วยปี 2561 ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ต่อไป 
  นายชูชาติ  ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ วาระท่ี 2 ไม่สามารถกระท าได้นะครับ ท่านต้องถอน
ออกไปครับ เหตุเพราะว่าค าสั่งทางปกครอง ของอดีตผอ. พื้นที่ 1 ณรงค์พลยังมีผลบังคับอยู่ การท าลายค าสั่งของ 
ผอ.ณรงค์พล ท าได้โดย ผอ.ปรัชญา ทางที่หนึ่ง ทางที่สองเป็นเรื่องของศาลปกครอง จากสิ่งที่ท่านเขียนมาทั้งหมด
เสนอ เสนอเพ่ืออะไร เพ่ือรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วยปี 2561 ตามข้อบังคับ ข้อบังคับยังไม่ 
valid นะครับ เพราะฉะนั้นท่านท าไม่ได้ ท่านท าวันนี้ผิดกฎหมายแน่นอน ขอบคุณครับ  
  ประธาน คืออย่างนี้นะครับ ถ้าอ่านตัววาระโดยตรง เป็นการพูดตรงๆ คือ ก๊อปปี้ คัดลอกมาจาก
วาระเดิมที่เรามีอยู่ต่อเนื่องสม่ าเสมอมาตั้งแต่การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครับ มันทุกค าพูดเป็นชื่อวาระเป็นอย่าง
นั้นจริงๆ แต่ทีนี้ที ่อ.ชูชาติเสนอมีประเด็น และผมก็ไม่ใช่นักกฎหมาย ใครรู้กฎหมายหรือตัวแทนของกรม ถ้าจะกรุณา
ชี้แจงเพ่ือให้สมาชิกได้เข้าใจกันได้อย่างชัดเจน ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ส่วนตัวของผมจะเลือกหรือไม่เลือกผม
ไม่ว่าทั้งนั้นแหละครับ เพราะว่าอยากท าให้มันถูกต้องเท่านั้นเอง แต่โดยเจตนาก็คือว่า ในการประชุมวิสามัญประจ าปี
ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา เราพูดกันในที่ประชุมของเราว่า เราจะรอค าวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง แล้วก็จะรอไปประมาณ
เมื่อเดือน มิ.ย. เมื่อสิ้นเดือน มิ.ย. เราก็จะตัดสินใจท าอย่างหนึ่งอย่างใดกลับมาให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาด้วยตัวที่
ประชุมใหญ่เองอีกครั้งหนึ่ง นั้นคือ สิ่งที่วาระที่ 2 ก าหนดไว้ เพื่อการนี้ครับ แต่ถ้าในเชิงกฎหมายบอกท าไม่ได้ ก็จบก็
ไม่ต้องท า แต่อยากให้ใครที่มีความรู้ส่วนนี้ ช่วยอธิบายให้ชดัเจนมากหน่อย เชิญครับ 
  นายจรูญ   มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับวาระที่สองของท่านคือ การเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ ใน พรบ.ของสหกรณ์ออมทรัพย์ก็บอกแล้วว่า การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จะต้องเลือกตั้งในที่
ประชุมใหญ่ ทีนี้สิ่งที่เราเคยท ากันมาแล้วก็ ผอ.รักษาการรองนายทะเบียนตอนนั้นที่ท าหนังสือมา ก็คือ เพียงแค่ว่า
การที่เราเลือกประธานหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะไม่ได้เขียนในข้อบังคับไว้ ดังนั้นสิ่งต่างๆ ที่ท่านประธาน
กรรมการหยั่งเสียงท าไว้จึงเป็นโมฆะ ไม่สามารถน ามาใช้ได้ แต่ทางสหกรณ์กระทรวงเกษตรไม่ได้บอกว่าเราเลือกตั้ง
ไม่ได้ ผู้แทนคนเก่าครั้งที่แล้วก็บอก เราเลือกตั้งได้ และเราต้องเลือกแล้วครับ เพียงแต่ว่าครั้งที่แล้วเราก าลังจะมา
เลือก แต่มีสมาชิกไปร้องต่อศาลปกครองขอความคุ้มครอง ณ วันนี้เวลานี้ เราก็ทราบว่าศาลปกครองกลางนะครับ
ท่านไม่ได้คุ้มครอง และจริงๆ นะครับ ท่านสมาชิกครับ ผมจะอธิบายให้ท่านฟังอีก ถ้าท่านยังไม่เลือก เรื่องนี้จึง
เกี่ยวกับศาลปกครองถ้าเราเป็นห่วง เรื่องมันยาวไปถึง 5 ปี ครับไม่ใช่ ปีสองปี ไหนจะต้องประทับรับฟ้อง ไหนจะต้อง
ไต่สวนมูลฟ้อง ศาลปกครองกลางไต่สวนเสร็จหมด ทางนู้นอุทธรณ์ขึ้นศาลปกครองสูงสุด  5 ปียังไม่จบเลยครับ 
กรรมการหมดทั้งชุดอยู่แล้ว อยู่ได้ 2 ปี ผู้เสียหาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีใครบ้างเท่านั้นเองครับ เสียหายอะไร โทษเถอะ
ครับ ไม่ได้เป็นกรรมการแล้วเสียหายมากจริงๆ หรือ ท าเพ่ือจุฬาฯ เถอะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ คณะกรรมการชุดนี้
ท ามาถูกต้องแล้วครับ  มีการเลือกกรรมการด าเนินการครับ เพราะฉะนั้นไม่ได้ผิดกฎหมาย เราเลือกในที่ประชุมใหญ่
เขาเขียนมาแล้ว มีข้อห้ามไหม ถ้ามีข้อห้ามผมไม่ท า ถ้าผมไม่ท าด้วยผมค้านให้ด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้เราด าเนินตาม
วาระได้ครับ เพียงแต่ว่าเราเลือกตั้งแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไร เราจะเลือกอย่างไร นี่คือความเห็นผมนะครับ ขอบคุณ
ครับ 
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  ประธาน เดี๋ยวตัวแทนกรมฯ จะขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่ง 
  นายชูชาติ  ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ ใครอยากจะท าผิดกฎหมาย ใครอยากจะละเมิดอ านาจ
ศาลผมไม่ว่าครับ เป็นสิทธิของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบสิ่งที่ท่านท า ผมกับ อ.ประณต เป็นผู้ฟ้องศาลปกครอง อ.
ประณตยังอยู่ในที่นี้หรือเปล่าครับ อยู่เปล่าครับ อ.ประณต ยังอยู่ในที่นี้น่ะครับ ใครอยากจะท า คิดว่าตัวเองท าก็ท า 
ผมบอกแล้วว่าค าสั่งทางปกครองยังมีผลอยู่ การด าเนินการที่ อ.จรูญพูดถูกครึ่งเดียว เดี๋ยวนี้ศาลปกครองมีค าสั่งใหม่
ครับ ถ้าศาลปกครองชั้นต้นคือ ศาลปกครองตามท่ีเราเข้าใจ ตัดสินอย่างไร ให้ด าเนินการอย่างนั้นไปเลย ส่วนจะ
อุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไปไม่ต้องรอฟังผล ถ้าอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว ศาลปกครองสูงสุดว่าอย่างไร ถ้าเป็นไปตามศาล
ปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลาง ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าขัดแย้งกันก็เป็นขั้นตอนของกฎหมายไม่ว่ากัน มัน
ไม่ได้ยาวนานถึง 5 ปี หรือว่ากรรมการชุดนี้มี 2 ปีหรอกครับ ผมยืนยันนะครับว่า ผมเป็นผู้ฟ้อง อ.ประณต เป็นผู้ฟ้อง 
และผมเตือนที่ประชุมแล้วท่านอยากจะละเมิดอ านาจศาลเชิญตามสบายครับ ขอให้รับผิดชอบในสิ่งที่ท่านท าด้วย ไม่
มีปัญหาอะไร ขอบคุณครับ  
  ประธาน เชิญตัวแทนของกรมอธิบายนิดหนึ่งครับ 
  นายเรืองชัย  โพนพุฒ เรียนท่านประธาน แล้วกส็มาชิกในที่ประชุมที่เคารพครับ ผมเรืองชัย  
โพนพุฒ ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ อยากจะเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับ ในการประชุมครั้งที่แล้วผมก็
มา แล้วก็ผมก็ได้พูดโดยชัดเจนว่า ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นอ านาจของที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับข้อที่ 42 ก็คือ 
อ านาจนั้นเป็นของที่ประชุมใหญ่ ท่านจะเลือกหรือไม่เลือกเป็นอ านาจของท่าน แต่เนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์พิเศษ 
เหตุการณ์พิเศษก็คือว่า มีสมาชิกบางท่านได้ไปขอคุ้มครองชั่วคราว ที่เอามาโชว์กันเมื่อคราวที่แล้ว ขอคุ้มครองการ
เลือกตั้งไว้ชั่วคราว ตอนนั้นก็เลยมีการพูดคุยกันว่า ถ้างั้นก็รอสักประมาณสิ้นเดือน มิ.ย. ถ้าจ าได้นะครับ สิ้นเดือน 
มิ.ย. จากนั้นก็คือ วาระเลือกตั้งกรรมการก็ถูกถอดออกไป มาวันนี้ตัวผมเอง ผมก็ยังยืนยันว่า การเลือกตั้ง
คณะกรรมการเป็นอ านาจของที่ประชุมใหญ่ ท่านมีอ านาจที่จะเลือกตามข้อบังคับข้อ 42 แต่ในเรื่องของการที่สมาชิก
ที่ท่านไปขอความคุ้มครองไว้ตอนนี้ก็คือ ผมไม่แน่ใจว่าผลเป็นอย่างไร ตรงนี้ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของที่ประชุมใหญ่ แล้ว
ส่วนเรื่องของการที่นายทะเบียนเพิกถอนมติที่ประชุม ตรงนั้นเป็นในส่วนของการเพิกถอนมติที่ประชุม ที่มีการ
เลือกตั้งประธานหยั่งเสียง ตรงนั้นก็คือนายทะเบียนมองว่า เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยข้อบังคับ ก็คือ ข้อบังคับ
ไม่ได้ก าหนด จึงมีการถอดถอนประธานหยั่งเสียงไป เมื่อการถอดถอนประธานหยั่งเสียงมีผล อย่างท่านอ.ชูชาติพูด มี
ผลค าสั่งเขายังมีผลครับ ในเรื่องของประธานหยั่งเสียงก็คือ ก็ถือว่าประธานหยั่งเสียงไม่มีการเลือกตั้งมาตั้งแต่ต้น ผล
ที่เกิดจากการหยั่งเสียง ตอนนี้ก็คือไม่มีผลอะไรก็คือโมฆะไป ตราบใดที่ค าสั่งทางปกครองก็คือ นายทะเบียนยังมีค าสั่ง
อยู่ ดังนั้นผลของการหยั่งเสียง จะน ามาใช้ในเรื่องต่างๆ ไม่ได้ มันเป็นอย่างนี้ก็คือ อยากเรียนท่านอย่างนี้ ก็คือ
ประเด็นจะสรุปให้ท่านก็ได้ ที่ประชุมใหญ่ สามารถใช้ดุลยพินิจที่จะเลือกตั้งคณะกรรมการได้ ท่านจะเลือกหรือไม่
เลือกก็แล้วแต่ที่ประชุมใหญ่ ในส่วนหนึ่งก็คือ  มันมีเหตุการณ์พิเศษในเรื่องของ การขอความคุ้มครองชั่วคราวในเรื่อง
ของการเลือกตั้งกรรมการไว้ ตรงนี้ผมเชื่อว่า อันนี้ผมยังไม่ได้รับข้อมูลว่า ศาลมีค าสั่งหรือไม่อย่างไร ดังนั้น
องค์ประกอบเหล่านี้ก็คือ อยู่ที่ดุลยพินิจของที่ประชุมว่า ท่านจะเลือกหรือไม่เลือก ท่านจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 
ขอให้เป็นอ านาจของที่ประชุมครับ ขอบคุณครับ  
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  นายอุดม  โชคศิริ ขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่กรมครับ คือ อย่างนี้ครับ ขออนุญาต ผมอุดม 
โชคศิริ เลขที่สมาชิก 384591 สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย ขอเรียนเพ่ิมเติมจาก อ.จรูญ และท่านผอ. ที่นี้ว่าเรื่อง
อย่างนี้ผมพอจะรู้นิดหนึ่ง แต่ว่าลองให้นักกฎหมายลองตีความว่า ข้อมูลที่ได้มาถือว่าการยื่นศาลปกครอง จริงๆ 
องค์กรแต่ละองค์กรเขามีกฎหมายของเขาคุ้มครองในตัวเองอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ จะมี พรบ.42 อยู่ องค์กร
ของพาณิชย์ก็จะมีกฎหมายของเขาคุ้มครองอยู่ แต่การที่ว่าจะมายื่นค าวินิจฉัยอยู่ที่ ผอ.ชี้แจงไปว่าถูกต้องไหม ตรงนี้
เราให้ศึกษาแค่กฎหมายดู แต่ผมคิดว่า ตรงนั้นเรามี พรบ.ของเราคุ้มครองอยู่ ถ้าศาลปกครองจะท าได้ เนื่องจากว่าท า
ให้องค์กรเสียหาย แต่ ณ ขณะนี้ผมว่าสหกรณ์ของเรายังไม่เสียหายตรงนั้น เราต้องเดินหน้าต่อไป การที่จะเสียหาย
ตอนนี้ ถ้าเราไม่ด าเนินการเลือกตั้งหยั่งเสียง เราจะเกิดความเสียหายมากกว่านี้ ขณะนี้ 743 ล้าน เสียหายไปแล้ว แต่
ไม่เจง๊นะครับ  ขอบคุณครับ  
  ประธาน โอเคนะครับ ตกลงเข้าใจตรงกันนะครับ ภาระหน้าที่ท่ีส าคัญก็คือ การตัดสินใจของที่
ประชุมครั้งนี้นะครับ 
  นายจิตประภัสร  ใจอารีย์ ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตหารือ ผมจิตประภัสร ใจอารีย์ สมาชิก 
172176 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ คืออันนี้เป็นลักษณะของการหารือ เรื่องของการเลือกตั้งที่เราจะเกิดข้ึนในวันนี้
ตอนนี้เราก็ติดค้างกันอยู่ที่ศาลปกครอง ถ้าเราใช้มติในที่ประชุมใหญ่ของเรา มีมติว่าให้ไประงับเรื่องหรือถอนเรื่องจาก
ศาลปกครองซะ และวันนี้เราเลือกไปก่อน คือ เราไม่ติดใจแล้วเรื่องท่ีเราส่งศาลปกครองไป เราระงับเรื่องซะ วันนี้เรา
เลือกไปก่อน ถ้าเราระงับเรื่องได้เรียบร้อย การที่เราเลือกวันนี้ก็เป็นผล อันนี้ลองหารือกันดู ที่ประชุมใหญ่ของเรา มี
ข้อกฎหมายรองรับ อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ อันนี้ผมก็ลองคิดดู เราถอนเรื่องซะก่อน และเราเลือกไว้ก่อน ถ้าถอน
เรื่องมาได้เรียบร้อยก็ประกาศได้เลย ขอบคุณครับ 
  ประธาน อันนี้ที่ประชุมใหญ่คงไปท าไม่ได้ กรรมการก็คงไปท าไม่ได้ เพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ของผู้ที่ไปฟ้องศาลปกครองนะครับ หน้าที่ของเราตรงนี้ก็คือ พิจารณาร่วมกันว่า  จะให้มีการเลือกตั้งตาม พรบ. ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ หรือไม่ ในวันนี้ถ้าไม่มีก็ไม่มี ถ้ามีก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะท ากันอีท่าไหนอย่างไร 
ทั้งหมดท้ังมวลจะต้องเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ ไม่ใช่คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ ท าหน้าที่
ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ และเพ่ือที่จะยืนยันว่าเราไม่ได้เพิกเฉยกับเรื่องนี้ เราได้มี
การพูดคุยปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆ ว่าถ้าในกรณีท่ีเราสามารถท่ีจะด าเนินการเลือกตั้ง ทั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ และผู้ประสานงานเราจะมีก่ีรูปแบบ กี่วิธีที่มีความเป็นไปได้ มีผลเสียน้อยที่สุด ก่อประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ และที่ส าคัญไม่ผิดกฎหมาย อันนี้ส าคัญ เพราะฉะนั้นผมเกริ่นให้ทราบก่อนนิดหนึ่งว่า สิ่งที่คณะกรรมการ
ด าเนินการได้ปรึกษาหารือกัน ในกรณีที่ถ้าหากว่าที่ประชุมใหญ่ พิจารณาแล้วเห็นพ้องต้องกันโดยเสียงส่วนใหญ่ว่าจะ
มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินการได้ไปพูดคุยปรึกษาหารือ มันก็มี 5-6 ทิศทางเท่าที่เราคิดไว้ แล้วกมี็ทั้งข้อดี
ข้อด้อยของมันอยู่ ก็จะขออนุญาตให้ข้อมูลก่อน ว่าที่เราพูดคุยกันมันเป็นอย่างไร ถ้าท่านมีเอกสารแผ่นนี้ที่ส่งไปทาง
ไปรษณีย์ หรือได้รับวันนี้ที่เรามาแจกเพ่ิมเติมส าหรับคนที่ยังไม่ได้รับทางไปรษณีย์ ก็จะเห็นว่ามี 5 วิธีการ ก็จะขอ
อนุญาตสั้นๆ ช่วยฟังให้ดีๆ นะครับว่ามันเป็นอย่างไร วิธีที่ 1 จะให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตาม พรบ.นั่นแหละ แต่วิธีที่ 
1 เป็นวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อของ candidate และวิธีการได้มาซึ่งการได้ชื่อ อันนี้ผมต้องพูดด้วยความระมัดระวังเป็น
อย่างยิ่ง เพราะมันเป็นเรื่องกฎหมายด้วย นั่นก็คือ เราหมายถึงคณะกรรมการด าเนินการ แต่ว่าการตัดสินอยู่ที่ท่านว่า
ท่านจะเลือกหรือไม่เลือก เราได้พิจารณาว่า ผู้ที่ผ่านการหยั่งเสียงเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมา ได้รับการลงคะแนนโหวตจาก
ประชาคมส่วนใหญ่ 6,000 กว่าคะแนนใช่ไหมครับ มันก็น่าจะเป็นตัวแทนที่หนักแน่นเหมาะสม เพราะฉะนั้นวิธีนี้เป็น
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อย่างนี้ครับ นั่นก็คือ ถ้าที่ประชุมใหญ่จะเลือกวิธีนี้ ที่ประชุมใหญ่ก็ต้องเสนอรายชื่อของผู้ที่ผ่านการหยั่งเสียง หรือพูด
ภาษาชาวบ้านคือยืมเอาผลมา ห้ามเอาผล เพราะถ้าบอกเอาผลมา มันจะไปขัดค าสั่งนายทะเบียนเพราะมันโมฆะไป
แล้ว แต่เรื่องจากว่ากระบวนการ มันเป็นวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อ และผ่านกระบวนการมาแล้วว่าประชาคมส่วนใหญ่ก็
ได้เลือกคนกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วแหละ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะถือโอกาสเสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกตั้งให้ที่ประชุมใหญ่
เป็นผู้เลือกตั้ง  มันก็จะผ่านส่วนนี้ไปได้โดยถูกต้องตาม พรบ.ของเราด้วยอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่ง ข้อดีก็คือ มาจาก
ประชาคมส่วนใหญ่ อย่าเพ่ิงไปลงรายละเอียดว่ากระบวนการเลือกตั้งมันดีหรือไม่ดี มันถูกหรือไม่ถูก เอาเป็นว่ามัน
ออกมาอย่างนี้ มันเป็นเสียงของคนส่วนใหญ่ ข้อดีอันที่สองก็คือ ไม่ต้องไปเสียเงินเลือกตั้งใหม่อีก 1 รอบ ข้อดีข้อที่
สามถ้ายัง concern หรือห่วงใยเรื่องของค าวินิจฉัยของศาล เพราะเราไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไร ถ้าสมมุติศาลให้ความ
คุ้มครองตัดสินว่า ให้ความคุ้มครองนั่นก็หมายความว่าผลของการหยั่งเสียงเลือกตั้งคราวที่แล้วใช้ได้ ถ้าศาลตัดสิน
ออกมาในทิศทางนั้น แต่ถ้าศาลตัดสินออกมาในทางตรงกันข้าม มันก็ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะที่ประชุม
ใหญ่เป็นผู้เลือกว่าจะเอาแบบนี้ มันเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ ไม่ว่าศาลจะวินิจฉัยไปทิศทางใดก็ไม่เกี่ยวกัน อันนี้คือสิ่ง
ที่เราพูดคุยกันในเบื้องต้น นี่คือแบบที่ 1 เอารายชื่อของผู้ที่ผ่านคราวที่แล้ว มาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ คนกลุ่มนั้นก็จะ
กลายเป็น candidate แล้วก็ที่ประชุมใหญ่จะรับหรือไม่รับก็เรื่องของที่ประชุมใหญ่อันนี้แบบที่หนึ่ง แบบที่สอง ก็จะ
ให้มีการรับสมัครเลือกตั้งโดยการเปิดรับสมัครสมาชิกผู้สนใจรับเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 
2561 ครั้งที่ 3 เพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานปี 2561 
ในวันดังกล่าว คือ วันนี้ เราก็เตรียมพร้อม ถ้าท่านจะเลือกข้อนี้ เราจะเปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์  มีตู้
ลงคะแนน มีหมด หรือจะตัดสินให้โหวตในห้องนี้เชิญตามสะดวกเราพร้อมไว้ทุกรูปแบบ ถ้าจะเลือกแบบที่สอง แต่
การเลือกแบบที่สองจะวุ่นวายพอควร เพราะมันต้องกินเวลา แล้วก็อาจจะมีข้อครหาว่า ร้อยกว่าคนนี่หรือจะตัดสิน 
ร้อยกว่าคนนี่แหละครับจะตัดสินแทนประชาคมทั้งหมด และบางคนที่เคยสมัครอยู่ก่อน ก็ยังตั้งใจอยากจะสมัครอีก 
แต่วันนี้ป่วยพอดีมาไม่ได้ มันจะมีประเด็นยิบย่อยอีกเยอะจากวิธีการนี้ แต่ถ้าท่านตัดสินใจเลือกวิธีที่สอง กรรมการก็
พร้อม เราคิดว่าเราพร้อมพอควร ทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งอะไร แต่ว่าความเป็นตัวแทนก็อาจจะมีปัญหาบ้าง แต่ถ้า
มองในเชิงกฎหมาย มันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกท่ีต้องมาประชุมใหญ่ ทั้งสามัญ และวิสามัญ เมื่อ
ท่านไม่มา ท่านก็สละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ท่านจะมาเรียกร้องสิทธิ์อะไรไม่ได้ ครบร้อยคนจบ ที่ประชุมใหญ่ก็ตัดสินได้
ภายใน 100 คนนี่แหละ ถ้าจะมองในรูปแบบนั้น แต่ถ้ามองด้วยความยุติธรรม มันก็อาจจะบอกไม่ค่อยเหมาะสัก
เท่าไหร่ เพราะมีแค่ 100 กว่าคนจะมาเลือกตัวแทนทั้งหมด อย่างที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปเมื่อคราวที่แล้ว นี่คือแบบ
ที่สองนะครับ แบบที่สามก็คือ ให้แก้ไขข้อบังคับที่เราท ากันวันนี้ แล้วเราก็จะเริ่มต้นกระบวนการกันใหม่ หลังจากท่ี
ทางกรมอนุมัติว่า แก้ไขข้อบังคับคราวนี้โอเค อนุมัติมาให้เรา เราก็จะเริ่มด าเนินการข้อดีตรงนี้ก็คือ เราจะรักษาจารีต
ประเพณีเดิมที่เราเคยท าไว้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อบังคับของเรา นั่นก็คือที่ประชุมใหญ่ ก็จะท าหน้าที่ใน
การเลือกประธานหยั่งเสียงขึ้นมา 1 คน และประธานก็ไปตั้งกรรมการตามสะดวกเหมือนที่เคยท ากันมา แล้วก็รักษา
จารีตประเพณีส่วนนั้นไป ก็ท าไป ข้อดีก็คือรักษาจารีตที่เราเคยท าไว้ และคราวนี้ท าได้ตามข้อบังคับอีกต่างหาก เดิมที่
ไม่มีข้อบังคับ แต่คราวนี้ข้อบังคับเราเพ่ิงมีมติผ่านไปแล้ว รอแต่ทางกรมเห็นชอบเท่านั้นเอง แต่วิธีนี้ก็กินเวลาอย่าง
น้อยๆ ก็เร็วสุดก็น่าจะนับจากวันนี้อาจจะ เดือนเศษๆ หรือสองเดือนเพราะต้องรอกรมด้วย แล้วก็เสียเงินอีก 1 รอบ 
ประมาณอีก 1 ล้าน อันนี้ก็คือข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ให้เลือกประธานกรรมการหยั่งเสียงในการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 
2561 ครั้งที่ 3 คือครั้งนี้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือก เพ่ือให้ประธานหยั่งเสียงเลือกตั้งด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งใหม่  
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และน าเสนอผลการหยั่งเสียงต่อที่ประชุมใหญ่ อันนี้ก็คือ จะท าเหมือนที่เคยท ามาในอดีตเลย อันนี้คือแบบที่ 4 ท า
เหมือนที่เคยท ามาในอดีต แต่ก็จะมีประเด็นตรงนี้ อันนี้เรารักษาจารีตประเพณีของเราไว้ได้ แต่ถ้าสมมติมีคนไป
ร้องเรียนทางกรมอีก ทางนายทะเบียนอีก ผมก็เชื่อว่านายทะเบียนคงไม่มีทางเลือก ต้องตัดสินมาแบบเดิม นั่นก็คือ
โมฆะอีก แต่ยกเว้นถ้าเราได้แก้ไขข้อบังคับเรียบร้อย มันจะกลับไปเป็นแบบที่ 3 แต่ถ้าแบบที่ 3 ยังไม่ได้แล้วเราไปท า
ก่อน ผมก็ไม่แน่ใจว่าในการตัดสินของทางนายทะเบียนจะเป็นอย่างไร ผมเชื่อว่าเขาจะตัดสินแบบเดิมนะครับ นั่นก็
คือเราท าไม่ได้ถ้าหากว่ายังไม่มีข้อบังคับ เราก็ตีความ นี่ในกรณีถ้ามีคนไปร้องเรียน แต่ถ้าไม่มีคนร้องเรียน เราก็ท า
เหมือนในอดีตที่เคยท ามา มันก็ปกติพอไม่มีเรื่อง แต่พอมีเรื่องมีปัญหาไง ทีนี้แบบที่ 5 ก็ให้ที่ประชุมใหญ่มอบหมาย
คณะกรรมการด าเนินการชุดปัจจุบัน ที่เหลือ 8 คนตรงนี้ มีอ านาจแต่งตั้งประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งจากนั้น
ก็ให้ประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ไปด าเนินการอย่างที่เคยท ากันมา อันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เราพูดคุยกัน
ในที่ประชุมของเรา มันก็จะมีอีกหนึ่งทางออก แต่มันก็จะมีประเด็นปัญหาเหมือนเดิม ว่าคณะกรรมการด าเนินการไม่
สามารถตั้งคณะกรรมการอ่ืนใดนอกจากกรรมการเงินกู้ มันกลับไปข้อเก่าอีกแล้ว มันก็จะเป็นปัญหาอีก มันก็มี
ประเด็นที่ให้พิจารณาตรงนี้ ทีนี้ถ้าไม่เอาทั้ง 5 ข้อ ก็เป็นข้อที่ 6 ก็อย่างที่บอก รอค าวินิจฉัยศาลเอา ถ้าง้ันยังไม่ต้อง
ท าอะไร ตอนนี้ก็รอไปก่อน นี่คือสิ่งที่เราพูดคุยกันในที่ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการนะครับ ทีนี้อยู่ที่ว่าที่
ประชุมใหญ่แห่งนี้ จะเลือกวิธีใด หรือไม่เลือกจะรอค าวินิจฉัยของศาล อยู่ที่ที่ประชุมใหญ่ ตอนนี้ถ้าใครอยากจะเสนอ
ความคิดเห็นอะไร เชิญเลยนะครับ อันนี้จะไม่รีบด่วนสรุปอะไร เพราะผมไม่อยากท าอะไรที่ผิดกฎหมายครับ อยาก
ท าให้มันถูกต้องแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาของเรา ใครอยากจะแสดงความคิดเห็นส่วนนี้เชิญ
นะครับ และขอให้จ ากัดเวลาหน่อย เพื่อที่คนอ่ืนจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วย 
  นายอุดม  โชคศิริ ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมอุดม  โชคศิริ เลขที่สมาชิก 584591 สังกัด
ส านักงานมหาวิทยาลัย เรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับก่อนอ่ืนผมขอเวลา 5 นาทีไม่เยอะ ผมขออนุญาตขอมติสาเหตุ 
  ประธาน อย่าเพ่ิงสรุป  
  นายอุดม  โชคศิริ ไม่ใช่สรุป ผมขอชี้แจงให้สมาชิก ได้รับทราบก่อนว่าสาเหตุจากการเลือกตั้งที่มี
ปัญหาเพราะอะไร  5 นาทีเท่านั้นมันไม่นานเกินรอ ท่านต้องยอมรับความจริง ผมเป็นสมาชิก 
  ประธาน ฟังผมพูดก่อน 
  นายอุดม  โชคศิริ พอผมจะเปิดทีไร ท่านก็ขยับทุกที เชิญๆ  
  ประธาน คนที่จะขอมติ เรียกมติคือประธาน ไม่ใช่สมาชิก  
  นายอุดม  โชคศิริ ก็ก าลังจะขอประธานเพ่ือขอเป็นมติ 
  ประธาน แล้วก็ขอให้เข้าประเด็น เข้าประเด็น และเสนอแนะมา ตอนนี้เราก าลังพูดถึงประเด็นตรงนี้
จะมีหรือไม่มี จะเอาแบบไหน ข้อดีข้อเสีย อย่างนี้โอเค 
  นายอุดม  โชคศิริ มันจะเสียเวลา 5 นาทีของผมครับอาจารย์ คือ อย่างนี้ครับ ผมขออนุญาต
ประธานครับ ขอมติที่ประชุมให้ผม เปิดข้อมูลในการหยั่งเสียงที่ผ่านมา ว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไร ค าสั่งกรมส่งเสริมถึง
สั่งเป็นโมฆะ เพราะว่าสมาชิกเขาไม่ทราบหรอก มาเลือกตั้งอะไร 2-3 ครั้ง มันมีปัญหาอะไร เพราะฉะนั้นผมขอตรงนี้
ขอมติที่ประชุม ยกมือให้ผมเดี๋ยวผมจะเปิดรายละเอียดข้อมูล ไม่เกิน 3 นาทีท่านก็รู้แล้ว ว่าสาเหตุจริงๆ การเลือกตั้ง
ที่มีปัญหา มันเกิดมาจากอะไร ผมขอมติเลยได้ไหม 
  ประธาน คุณอุดมอย่าเพ่ิงขอ ผมเป็นคนขอ ผมยังไม่ได้อนุญาตใดๆ ทั้งสิ้น 
  นายอุดม  โชคศิริ งั้นเสียเวลา ผมขอให้ประธานขอมติให้ผม 
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  ประธาน ต้องพูดกันตรงๆ นะครับ คุณอุดมเป็นคนที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเวลา
จะพูดจะเสนออะไรก็ต้องระวังนิดหนึ่ง 
  นายอุดม  โชคศิริ ครับ เพราะตอนนี้ผมถือว่าผมเป็นสมาชิกครับท่าน 
  ประธาน รักษาความเป็นกลางอยู่ แล้วถ้าจ าได้ คุณอุดมได้พูดอย่างที่อยากจะพูดคราวที่แล้วไปแล้ว 
1 รอบ จะพูดอีกหรือครับ 
  นายอุดม  โชคศิริ ครับ ก็อยากรู้สาเหตุ สมาชิกเขาไม่รู้สาเหตุหรอก ว่ามันเกิดมาเพราะอะไร มันถึง
ต้องมาวุ่นวายขนาดนี้ 
  ประธาน ต้องยอมรับความจริงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วมันผ่านมาถึงจุดนี้แล้วแหละ 
  นายอุดม  โชคศิริ ก็นี่ไง เพราะท่านหางานท า 5 ประเด็นผมจะวิเคราะห์ให้ดูไงครับว่า  5 ประเด็นนี้
มันเสียหายตรงไหน มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ผมถึงจะบอกสมาชิกไงครับ 
  ประธาน ถ้าคุณอุดมจะเสนอว่า เอาแบบท่ี 1 เพราะอะไร 
  นายอุดม  โชคศิริ ไม่ สาเหตุผมวิเคราะห์ข้อมูลได้ ท่านประธานต้องฟังผมก่อนนะครับ ว่า 5 ข้อท่ี
ท่านเสนอแนวทางในกรรมการ 8 คนที่ท่านท ามา มันมีข้อไหน ข้อดีข้อเสียเพราะอะไร อย่างแนวทางข้อที่ 1 เลือกตั้ง
โดยน ารายชื่อสมาชิกท่ีผ่านมา แต่จริงๆ กรมสั่งเป็นโมฆะไปแล้ว ด้วยค าวินิจฉัยของประธานหยั่งเสียงเลือกตั้ง เนี่ย
ข้อมูลมันเป็นหนังสือกรมท่ีผมจะให้สมาชิกดู ผมส่งลงใน Thumb drive แล้ว นี่คือค าสั่งจากกรมส่งเสริม ว่ามันเกิด
มาจากอะไร วางกฎประกาศระเบียบอะไรก็ตาม มันเป็นไปตามประกาศ ในการหยั่งเสียงมันผิด ข้อมูลก็ผิด ตัวเลขก็
ผิด แล้วดูสิว่าบัตรเสียปี 58 มี 80 ใบ ปี 59 มี 90 ใบ และปีปัจจุบันที่เลือกตั้งท าไมมันเสีย 600 กว่าใบ นี่คือสาเหตุ 
และก็อีกหลายๆ ข้อ ผมจะเปิดให้สมาชิกดู อย่างนี้เขาไม่รู้ เอาข้อที่ 1 ข้อที่ 1 มันเสียหาย ส่วนข้อที่ 2 ผมเห็นด้วย 
โปร่งใสด้วย เพราะอะไร รับสมัครเลือกตั้งหรือจะเอา 7 คนขึ้นมาโหวต อย่างนี้ส่วนข้อที่ 5 เป็นไปไม่ได้เลยว่า ให้
สมาชิก ให้กรรมการด าเนินการ 8 คนจัดการหยั่งเสียงเลือกตั้งมันเสียเวลา เพราะว่าขณะนี้มันเสียหาย เราต้องมี
คณะกรรมการ 15 คนภายในวันนี้ ขอมติวันนี้ และพรุ่งนี้ด าเนินการได้เลยถ้าอย่างนี้ ส่วนข้อที่ 1 เป็นไปไม่ได้ และมัน
เกิดความเสียหายแบบนี้ ค าว่า ค าสั่งกรมเพิกถอนมันเกิดขึ้นแล้ว มันเหมือนศูนย์แล้วครับ เข้าใจค าว่าโมฆะด้วย หรือ
ท่านจะเอาโมฆียะ ต้องเข้าใจโมฆะ กับโมฆียะด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
  ประธาน โอเคครับ ก็เป็นความเห็นนะครับ แต่ว่าประเด็นก็คือว่า ค าสั่งของกรมเขาพิจารณาว่า 
ประธานหยั่งเสียงไม่เป็นไปตามข้อบังคับ เพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆ ก็จบที่ตรงนั้น แต่ที่เราเสนอข้อ 1 คนละ
ประเด็นนะครับ คนหนึ่งไม่ได้ไปขัดแย้งกับค าสั่งนายทะเบียน เราเพียงแต่อธิบายให้เห็นว่า นี่คือวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อ
ของผู้สมัคร ว่าไหนๆ มันมีการเลือกมาแล้ว และมันก็ผ่านกระบวนการกับคนทั้งประชาคมมาแล้ว เราก็เอารายชื่อนั้น
มา เราก็เลี่ยงตรงๆ ว่าไม่ได้เอาผลมา แต่ก็รับรู้กันกลายๆ ท านองนั้นแหละ ว่านี่คือรายชื่อที่ผ่านกระบวนการตรงนั้น
มาเรียบร้อย แล้วก็จะเอาหรือไม่เอาอยู่ที่ประชุมใหญ่ นี่คือวิธีการได้มาซึ่ง candidate ผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้นเอง ต้อง
เข้าใจตรงนี้ เชิญท่านอ่ืนครับที่อยากจะแสดงความเห็นครับ ก่อนที่เราจะลงมติใดๆ เชิญครับ  
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  นายณัฐวุฒิ อวนทะเล ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพ และสมาชิกที่ทรงเกียรติ
ที่เคารพรักทุกท่าน กระผมณัฐวุฒิ อวนทะเล สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬา ข้าราชการบ านาญ ขอ
อนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพ กระผมฟังเมื่อสักครู่นี้เอง ท่านประธานอธิบายข้อ 1-5 นั้นพอเข้าใจ นั้นคือ
วิธีการวางแผนพัฒนาในทางที่ออกหรือทางที่ไม่ออกก็แล้วแต่ ขออนุญาตกราบด้วยความเคารพครับ เมื่อสักครู่นี้เอง 
ตามหลักแล้วที่ท่านพูดกับผมว่า ฟังแล้วชัดเจนมาก ข้อ 1, 2 ถึง 4 และ 5 เข้าใจ ลักษณะเดียวกันในที่ประชุม ถือว่า
เป็นเกียรติอย่างสูงส่ง เพราะว่ามีผู้ประธานที่อยู่ ณ ทีนี้ด้วย และก็มีกรรมการ และสมาชิกที่รักทุกท่านอยู่ ณ ที่นี่ 
เพราะฉะนั้นอ านาจที่ 1 กระผมคิดว่านโยบายของท่านบอกว่า ที่ 1 อธิบายชัดเจน ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 สุดท้ายคือที่ 5 
กระผมเห็นว่าข้อที่ 1 เราได้พูดตั้งแต่แล้วมา คือโมฆะใช่ไหม แน่นอนว่าที่นี่ถ้าโมฆะถ้าพูดโดยหลักกฎหมาย อาจารย์
ได้พูดแล้ว ขั้นตอนที่ 5 ท่านพูดโอเค ไม่ใช่ว่าไม่เคารพอาจารย์นะ เคารพเหมือนกัน เพราะฉะนั้นข้อที่ 1 นั้น ควรจะ
เป็นข้อที่ตัดสินใจในที่ประชุมได้จะเอาแบบไหน อย่างไร ที่ท่านสมาชิกที่ทรงเกียรติพูดเมื่อกี้นี้ ที่ท่านอยากอธิบาย ที
จริงแล้วขั้นตอนไม่ต้องอธิบายก็ได้ เพราะท่านประธานพูดชัดเจนแล้ว ตรงนี้มากกว่าว่า จะเอาข้อที่ 1 ข้อที่ 2 หรือข้อ
ที่สุดท้าย เพราะฉะนั้นกระผมเห็นว่าข้อที่ 1 ควรจะมีวิธีการว่ากัน ณ ที่นี้ก่อนเป็นข้อๆ ไป ส่วนว่าเห็นว่าเอา 6 คนที่
เลือกตั้งผ่านมาท้ังหมดๆ กระผมเคยเสนอครั้งที่แล้วมา ท่านประธานด้วยความเคารพ สมมติว่าทั้งหมดอยู่ทั้งหมด 
คณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสมาชิก หรือบุคคลที่ประสานงานก็ตาม ค าว่าโมฆะแปลว่ายังใช้ไม่ได้ ยังไม่สรุปในที่
ประชุม แต่วันนี้ท่านประธานให้ออกที่ดีมากเลย ที่อธิบายชัดเจนแล้ว กระผมเข้าใจครับ สมมุติว่าคนหนึ่งเข้ามา คน
สองเข้ามา คนสามเข้ามาแต่ละเขต เขตไหนที่ว่าถือโมฆะไม่จ าเป็นต้องสมัครทั้งหมด มันสิ้นเปลืองงบประมาณของ
เราก็เอาเขตนั้นเท่านั้นเองผมเข้าใจนะครับ เพราะฉะนั้นข้อที่ 1 ผมเห็นด้วย ส่วนที่จะอย่างไรก็ตามอยู่ในที่ประชุม 
ผมเสนอว่า ท่านอธิบายชัดเจนแล้ว  1 2 3 4 5 เอาตามล าดับขั้นตอนตามท่ีท่านพูดอธิบายมากกว่า ขอบพระคุณ
ครับ แค่นี้ครับ 
  ประธาน ท่านไหนจะมีเสนอะไรไหมครับ เชิญครับ  
  นายธ ารงค์  มะลิอ่อง ผมนายธ ารงค์  มะลิอ่อง จากส านักงานวิทยทรัพยากร 331866 ครับ คือ  
ในเมื่อมันมีมติ มีข้อเสนอแนะมาอย่างที่ท่านประธานเสนอมา 5 แนวทาง เราก็ถามสมาชิกดีไหมครับ ถามสมาชิกในที่
ประชุมว่า ท่านเห็นด้วยในแนวทางไหน แต่ส าหรับผม ผมต้องสนับสนุนในแนวทางที่ 1 อยู่แล้ว เพราะว่าเราก็ยังนับ
ถือเสียงของสมาชิกส่วนใหญ่ที่ได้ด าเนินการตามที่เราเคยท ามาแล้ว เป็นประเพณีทุกปี แล้วท าเป็นอย่างนั้น ส่วน
กระบวนการเลือกตั้งที่บางคนยังติดข้องหมองใจ อันนั้นท่านต้องไป debate กับผมครับ เพราะผมก็มีข้อมูล ท่านก็มี
ข้อมูล อันนั้นมันจบไปแล้ว มันผ่านขั้นตอนนั้นไปแล้ว ขั้นตอนนี้ก็มาคิดกันว่าเราจะเอาแนวทางไหน ตามที่ท่าน
ประธานเสนอก็คือ แนวทางที่ 1 ซึ่งผมก็ขอสนับสนุนแนวทางที่ 1 ด้วยครับ ขอบคุณครับ  
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ขออนุญาตครับ ท่านประธานที่เคารพ กระผมนายเชาวลิต  
พิสุทธิพงศโ์ชโต สมาชิกหมายเลข 224125 ผมเข้าใจว่าสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่วันนี้ น่าจะเข้าใจที่ท่าน
ประธานอธิบายข้อ 1-5 เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา หรือว่าท่านใดที่จะเสนอความคิดเห็นก็เสนอได้ ผมมองดูแล้ว ข้อ  
1 2 3 4 5 นี้ มันชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้ว ผมว่าทุกคนที่อยู่ในนี้ มีสิ่งที่ชัดเจนอยู่ในตัว ตัวเองเหมือนกันว่าต้องการ   
ข้อไหน ที่จะเสนอในที่ประชุมวันนี้ ถ้ามีการโหวตยกมือขึ้น ผมว่าต้องมีการนับคะแนนข้อ 1 2 3 4 5 ข้อไหนมากสุด  
นั่นแหละ ท่านประธานด าเนินการไปใช้ได้เลย ผมคิดว่าอย่างนี้ครับ ขอบคุณครับ  
  ประธาน มีใครอีกไหมครับ ตอนนี้จะเปิดโอกาสให้พูด ถ้าไม่พูดเดี๋ยวผมจะสรุปบางอย่างบาง
ประการแล้วแหละ อ.ธีระพร ให้พูด 
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  นายธีระพร  วีระถาวร ท่านประธานครับ ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสพูด ผมอ.ธีระพร   
วีระถาวร จากภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะครับ ข้อเสนอของกรรมการด าเนินการทั้ง 5 ข้อ ก็ดู
น่าสนใจ แต่เนื่องจากตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อ 1 ฉะนั้นขออนุญาตไม่วิจารณ์ข้อ 1 นะครับ ขอตั้งค าถามข้อ 2 3 
4 5 ประกอบกัน เพราะมันจะมีการด าเนินการใหม่ ว่าถ้าได้ผลการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียงมา รายชื่อนั้นไม่ตรงกับ
รายชื่อเดิม แล้วศาลปกครองกลางมีค าวินิจฉัยว่าคุ้มครองผลการหยั่งเสียงอันนั้น ถามว่ามันจะเกิดปัญหาไหมครับ 
ขอบคุณครับ  
  ประธาน ก็เหมือนกับผมได้อธิบายไปเม่ือสักครู่ว่าอาจจะเจอปัญหานี้ ถ้าหากว่าศาลตัดสินออก
มาแล้ว มันตรงกันข้ามกับผลการเลือกของเราในวันนี้ ถ้าหากว่ารายชื่อไม่ตรงกัน ก็อาจจะไปเจอประเด็นตรงนั้น ผมก็
เสนอไว้เฉยๆ ครับ มันจะเป็นประเด็นจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจในเรื่องกฎหมาย แต่ก็เป็นประเด็นแหละ 
  นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ผมจรูญ มหิทธาฟองกลุ ไม่มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้เลย ทีนี้เท่าท่ีฟังดูแล้ว ผมอยากจะให้มีการเลือกตั้งวันนี้ ทีนี้การมีการเลือกตั้งวันนี้ เป็นสิ่งที่ท่านประธาน
ด าเนินการชัดเจนแล้วใช่ไหม หรือว่าเป็นมติที่ประชุมแสดงชัดออกมาว่าต้องมีการเลือกตั้งวันนี้ แล้วจะใช้วิธีการอันใด
อันหนึ่งตามที่ท่านเสนอ เพราะว่าถ้าใช้วิธีการอ่ืนๆ  3 4 5 ไม่ได้เรื่องหรอกครับ ไปเลือกประธานหยั่งเสียงอีก มันต้อง
วันนี้ พรุ่งนี้มีกรรมการด าเนินการท างานได้เลย ทีนี้สิ่งที่มติพวกเราควรจะเป็น step ทีนี้ผมมาอภิปรายก็คือว่า ใน
ขั้นตอนที่ 1 ที่ท่านเสนอมาว่า อยากจะใช้เป็นค าพูดว่า เป็นแนวทางให้พวกเรา เพราะว่าเราใช้ว่าการเลือกตั้งในห้อง
นี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราไปจ ากัดขอบเขตว่า เอาเฉพาะคนที่ได้ มันก็ไม่ได้เลือกตั้งถูกไหมครับ เพราะคนที่เลือกได้คราวที่
แล้ว 7 คน เอาชื่อขึ้นมาแล้วพวกเราก็โหวต อย่างนี้ไม่ใช้ เลือกตั้งมันต้องมีเบอร์ 1 ต าแหน่งที่ 1 มีคนนี้เคยได้นะ อัน
นี้เป็นข้อมูลประกอบให้พวกเราตัดสินใจ แต่ผมกลัวอย่างเดียว มันพลิกโผขึ้นมา พลิกโผขึ้นมาแล้วปวดหัวนะครับ 
เพราะที่นี่ห้องนี้เป็นที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าหากว่าสมาชิกไม่ต้องการให้พลิกโผก็แสดง spirit เลือกตามที่ 6,000 กว่า
เสียงท ามาเท่านั้นก็จบ ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นท่านประธานควรจะขอเสียงว่าเราจะเลือกวันนี้ไหม ถ้าเลือกแพ้ไม่
เลือกนะครับ เลิกเลย เรื่อง 5 ประเด็นไม่ต้องพูด แต่ถ้าเลือกตั้งทีนี้จบแล้ว ความรับผิดชอบไม่ต้องกลัวนะครับสมาชิก 
เรื่องเลือกตั้งเรื่องเสนอความคิดเห็นอิสระครับ มาไม่ต้องกลัว ประธานกรรมการกับกรรมการด าเนินการเสนอมาแล้ว
เป็นผู้รับผิดชอบครับ เราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น เขาเสนอมานิครับ เราแสดงความเห็น แล้วหลังจากนั้นท่านมาถาม
มติที่ประชุมเอาแบบไหน พอเอาเสร็จก็เลิก เริ่มเลยนะครับ 
  ประธาน คราวนี้ serious นะครับ ที่ท่านพูดตอนท้าย ประธานและกรรมการขออนุญาตไม่เห็นด้วย
นะครับ เพราะว่าประธานและกรรมการทั้ง 8 ท่าน ไม่มีสิทธิ์เหนือที่ประชุมใหญ่ครับ ที่เราเสนอมาเป็นแต่เพียงเราคุย
กันว่าทางเป็นไปได้มันมีอะไรบ้าง แต่ที่ประชุมใหญ่ต้องเป็นผู้พิจารณาแล้วก็เสนอ แล้วก็เลือกกันเอง ทีนี้มันจะมี
ประเด็นแรกที่เห็นด้วยก็คือว่า อีกสักครู่หนึ่งหลังจากท่ีไม่มีใครพูดแล้ว ก็จะให้มีการลงมติว่าตกลงจะให้มีการเลือกตั้ง
วันนี้หรือไม่ เอาตรงนี้ก่อน แล้วถ้าบอกว่ามีก็ไปพิจารณา 5 หรือ อาจจะ 6 หรืออาจจะ 7 วิธีการ ที่ประชุมเลือก
กันเองเลยนะครับ อันนั้นจะเป็นเรื่องท่ีตามมา มันเป็น 2 ขั้นตอน แต่ตอนนี้ก าลังฟังความเห็นอยู่ ยังไม่ได้มีการลงมติ
ว่าจะเลือกไม่เลือก ถ้าลงมติว่าเลือกหรือไม่เลือกแล้วผลออกมาคือไม่เลือก ไม่ต้องไปดูหรอกครับ 1-5 ก็จบไป ก็คือไม่
เลือก เชิญ อ.พอพันธ์  
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  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ครับขอบคุณครับท่านประธาน ผม อ.พอพันธ์ จากอดีตคณะบัญชี คือ ผม
ต้องขอประธานโทษต้องลุกขึ้นมาเสนอความคิดเห็นหน่อยนะครับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ ผมอ่านไอ้ใบสีชมพู
แล้วผมก็ตกใจ เพราะว่าเขียนว่าเพ่ือการเลือกตั้งในวันนี้ เมื่อกี้ท่าน อ.จรูญ ขออนุญาตเอ่ยชื่ออีกที บอกว่าจะเลือก
วันนี้ใช่ไหม ท่านพยักหน้า เหมือนกับว่าท่านมีแนวโน้มที่จะไปให้เลือกตั้งวันนี้ แล้วข้อ 1 จริงๆ แล้วไม่น่าจะอยู่ตรงนี้
แล้ว เพราะว่าท่านตัวแทนจากพ้ืนที่ 1 กรมส่งเสริมบอกว่า มติมันถอดถอนไปแล้ว และก็โมฆะไปแล้ว เพราะฉะนั้น
การที่จะเอามาใช้ตรงนี้ มันใช้ไม่ได้ ไอ้ต าแหน่งพวกนั้นแต่เรายังไม่ได้ค านึงถึงผู้ที่จะคัดค้านเพราะว่าเขามีคนไปร้อง
ต่อศาลปกครองอยู่ เพราะฉะนั้นอย่างท่ีท่านอ.ธีระพรพูดถึงว่า ถ้าเผื่อผลมันออกมันไม่ตรงกัน และคนที่เสียหายเขา
จะเล่นงานสมาชิกที่ออกเสียงในที่นี้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นข้อ 1 ผมว่ามันขัดกับทางค าแนะน าของกรมด้วย แล้วก็ยัง
มีโอกาสเสี่ยงมากในการที่จะท าให้ผู้ที่เสียหายฟ้องร้อง ข้อ 2 รับสมัครเลือกตั้ง เราไม่มีกระบวนการเลือกตั้งที่ชัดเจน 
เราท าเป็นประเพณีมา 50 ปี แต่ว่าวันนี้เราบอกว่าเราจะท าแบบนี้นะครับ ผมว่าสมาชิกท้ังหลายแหล่ยังไม่ทราบเลย
ว่าเราจะท ากันอย่างไร จะเลือกตั้ง และจะมาวันนี้จะชูมือกันเลยอย่างนี้เลยนะครับผมว่าเป็นการตัดสิทธิ์สมาชิกที่ไม่
สามารถมาประชุมได้ในวันนี้ ปกติผมพูดอยู่แล้ว การเลือกตั้งมันต้องให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน คนที่มาไม่ได้ เขารู้ว่า
จะเลือกวันนี้ก็ให้เขาหย่อนบัตรก่อน หรืออะไรท านองนั้นหรือหาวิธีการอย่างไรก็ได้ แต่ท่านไม่ได้เสนอวิธีการอะไร
เลย บอกมาอย่างนี้จะใช้ให้มีการเลือกตั้งนะครับ ทีนี้โดยรับสมัครกันในวันนี้ตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมส าหรับ
สมาชิกจ านวนมากมายเลย ที่มาไม่ได้ ติดธุระ หรือป่วย หรืออาจจะยังไม่ได้รับเอกสาร บางครั้งเอกสารก็ไม่ถึงมือ
เหมือนกันนะครับ ข้อ 3 ให้แก้ไขข้อบังคับเอกสารการประชุม อันนี้ก็ต้องรอ ช่วยไม่ได้ ต้องรอนะครับตามข้อบังคับ 
ตาม พรบ.นะครับของสหกรณ์ ข้อ 4 นี่ให้เลือกประธานกรรมการหยั่งเสียงในที่ประชุมตรงนี้ มันเลือกไม่ได้ ยังเลือก
ไม่ได้วันนี้ ยังเลือกไม่ได้ เพราะข้อบังคับเพ่ิงแก้เม่ือกี้หมาดๆ มันเลือกไม่ได้แน่นอน ข้อ 4 นี่ตัดทิ้งไปได้เลย ข้อ 5 
มอบหมายคณะกรรมการด าเนินการปัจจุบันไปจัดการเลย เราก าลังจะถูกลิดรอนสิทธิ์ ในที่ประชุมใหญ่ก าลังจะถูก
ลิดรอนอ านาจโดยให้คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการอะไรขึ้นมาก็ได้ แต่ในขณะที่ที่ประชุมไม่สามารถตั้ง
กรรมการอ่ืนได้ ยกเว้นที่จะแก้ขอให้ตั้งกรรมการประธานหยั่งเสียงเท่านั้น เพราะฉะนั้นผมว่ายังมีอีกข้อ ข้อ 6 รอไป
ก่อน และก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมคิดว่าทุกข้อที่ท่านเสนอมา มันไม่มีเหตุมีผลที่สมบูรณ์ท่ีจะตัดสินใจ และทุกท่าน
ในที่นี้ ผมก็ไม่ทราบว่าจะให้ตัดสินใจในนี้ มีกี่คน ผมได้ยินมาว่า มีการเกณฑ์กันมา มีการจ่ายเงิน อันนี้ไม่รู้จริงหรือ
เปล่า ผมก็ไม่เชื่อว่าคนจุฬาจะท าอย่างนี้กันนะ ผมไม่เชื่อๆ แต่มีข่าวลือกันมากเลย และถ้ากลุ่มนี้อยู่แค่นี้ สามารถ
ก าหนดชะตาของสหกรณ์จุฬา แทนสมาชิกเป็นพันเป็นหมื่นได้ ผมว่าสหกรณ์จุฬาไม่มีอนาคตแล้วครับ  ที่เราต่อสู้กัน
มา ทั้งหมดนีเ้พ่ือให้สหกรณ์ฟ้ืนกลับมาด าเนินการไปอย่างมีธรรมาภิบาล มีความถูกต้อง ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม 
แต่กลับเป็นว่ามันถดถอยไปเรื่อยๆ อย่างนี้ ผมคิดว่าขอให้บันทึกชื่อผู้ที่ออกเสียงอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ บันทึกชื่อไว้
เป็นหลักฐานให้หมด แล้วผู้ที่ไม่ออกเสียงขอให้บันทึกชื่อด้วย ผมคนหนึ่งแหละที่จะไม่ออกเสียง ขอให้บันทึกชื่อผมไว้
ด้วยนะครับ ไม่อย่างนั้นจะดึงตัวผมมาอยู่ในที่ประชุมถูกนับไปด้วย ขอบคุณครับ 
  ประธาน จริงๆ ทีอ่.พอพันธ์ พูดไปเป็นส่วนที่ผมอธิบายไปเรียบร้อยว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละ
ทางเลือกมันคืออะไร เสนอให้รับทราบเท่านั้นเอง ยังไม่ได้ตัดสินใจ การตัดสินใจอยู่ที่สมาชิก ไม่ได้อยู่ที่ผม หรือไม่ได้
อยู่ที่กรรมการอีกที่เหลืออยู่ 8 คน เชิญครับ 
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  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ผมอ.จรูญครับ คือผมฟังมาหลายรอบแล้วนะครับ เรื่องบอกว่าสมาชิกเรา
มีจ านวนน้อยมาเลือกตั้งอย่างนี้มันไม่ถูก เขาพูดไม่ผิดหรอกครับ แต่ขอโทษทีนะครับ ประธานกรรมการเรียก
ด าเนินการเรื่องนี้มา 3 รอบแล้วครับ และคนเท่านี้แหละครับโหลงเหลง และพูดไม่รู้เรื่องเขาก็ออกจากที่ประชุมไป 
แล้วเขาก็ปิดประชุมอีกแหละครับ เลือกไม่ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านที่ต้องการใช้สิทธิ์ ใช้สิทธิ์ได้เต็มที่ เพราะเป็นสิ่งที่
ได้บอกกล่าวให้สมาชิกทราบหมดแล้ว แต่ว่าเราเมื่อมีสิทธิ์อย่างนั้น และขณะเดียวกันเราก็อยากให้สิทธิ์หกพันกว่า
เสียงนั้นยังคงอยู่ แล้วท าไมเราไม่เลือกวันนี้ เพียงแต่ว่าเลือกรายชื่อซ้ ากับท่ีเขาได้ ก็เท่านั้นแหละครับก็จบ เพียงแต่ว่า
เมื่อกี้ผมก็นั่งเถียงกับคนข้างๆ ว่าท าไมเราไม่เอา 5 คนแหละ 5 คนไม่มีปัญหา 6 คนไม่มีปัญหา คนเดียวมีปัญหา คน
เดียวมีปัญหาเราก็หยุดต าแหน่งนั้นไปซะ เราได้ถึง 6 ต าแหน่งวันนี้เท่านั้นเองแหละครับ และท าไมต้องอ้างว่าตรงนู้น
ตรงนี้ ส่วนเรื่องจะจดชื่อไม่จดชื่อไม่ต้องกลัวหรอกครับ นั่นเป็นวิธีการที่เกิดขึ้น แสดงความคิดเห็นโดยบริสุทธิ์ใจไม่มี
ความผิดหรอกครับ ใครจะมาฟ้อง โดนฟ้องกลับด้วยซ้ า ขอท่านประธานถามมติที่ประชุมดีกว่าว่าเลือกหรือไม่เลือก 
  ประธาน เชิญแสดงความคิดเห็นครับ ตอนนี้เราเปิดเพ่ือความสบายใจครับ ตอนนี้เปิดได้ 
  นายชูชาติ  ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ ผมคงไม่ต้องแนะน าตัวเองนะครับ ท่านประธานจะ
ปฏิเสธความรับผิดชอบของท่านไม่ได้ เพราะตามข้อบังคับผู้เสนอวาระเข้าที่ประชุม คือ คณะกรรมการบริหาร  
สอ.จุฬาฯ ไม่ใช่ที่ประชุมใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้น 8 คนที่น าเสนอขึ้นมา เป็นจ าเลยหมายเลข 1 
นะครับ แบบที่ อ.จรูญพูดไม่มีปัญหาอะไรถูกต้อง แต่ที่ท่านประธานพูดบอกว่า ผมไม่รับผิดชอบ เพราะเป็นมติที่
ประชุมใหญ่ ท่านเลี่ยงบาลีไม่ได้ครับ เพราะว่าในข้อบังคับเขียนไว้ชัดเจนว่า การก าหนดวาระ ใครก าหนดไม่ได้ครับ 
ต้องคณะกรรมการด าเนินการครับ ท่านปฏิเสธไม่ได้ครับ ผมยืนยันครับ ผมเห็นด้วยกับ อ.พอพันธ์ ถ้ามีการโหวตผม
ไม่ออกเสียง และก็บอกด้วยว่าผมไม่ออกเสียง เพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับการกระท าทั้งหมด ข้อ 6 ที่ผมเสนอไว้ตั้งแต่
ต้นก็คือว่า ขอให้ท่านถอนวาระนี้ออกไป เนื่องจากว่า มันไม่พร้อมด้วย timing ทั้งปวง ในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่มี
อะไรทดแทนเวลาได้ ถ้าท่านเลือกข้อใดข้อหนึ่ง เป็นการท าลายขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมจารีตที่เราท ามา
โดยตลอด เรา suffer มาเยอะ suffer ต่อไปอีก 30 วัน ซึ่งอาจจะพรุ่งนี้ก็ได้ เพราะว่าท่าน ผอ.คนใหม่มาก็มองเห็น
แล้วว่าบรรยากาศการประชุมเป็นอย่างไร ถกเถียงกันอย่างไร ท่านเสนอไปพรุ่งนี้ ท่านอาจจะอนุมัติเลยก็ได้ เหมือน
ตอนที่เรามีการกู้เงินโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ท่านก็มาอ านวยความสะดวกให้เราเต็มท่ี แต่เรื่องไม่จบแค่นั้น ยังมีเรื่อง
ต่อไปอีก เพราะว่ามันยังมีเรื่องมหากาพย์เยอะแยะ เนื่องจากว่าถ้าเม่ือใดก็ตามที่สิ่งที่เรายังคลางแคลงใจ สิ่งที่เรายัง
สงสัยไม่จบสิ้น มันไม่จบครับ และไม่ต้องมาพูดว่าเล่นไม่เลิก ไม่ใช่การเล่นนะครับ ท าจริง ท าจริงครับ เพราะว่าอะไร
คือปัญหา ต้องเอามาให้เห็นว่าปัญหาคืออะไร แล้วจะแก้ไขอย่างไร เพ่ือท าให้สหกรณ์ของเราด าเนินต่อไปให้ได้ 
เหมือนอย่างที่ท่าน อ.ประพันธ์พงศไ์ด้พูดตั้งแต่ต้นว่า ระเบียบวาระการประชุม ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ท่านประธาน
ก็ได้ชี้แจงแล้ว ท่านท าอย่างนี้มาหลายครั้งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร รายงานการประชุมก็มีปัญหาตลอด มันถึงได้
ยืดเยื้อ ท่านท าอะไรที่มันตรงไปตรงมา ไม่มีใครค้านท่านได้หรอกครับ เห็นต่างไม่ใช่เรื่องแปลกครับ แต่ทุกคนเห็นแก่
ส่วนรวม คือสหกรณ์เราต้องเดินหน้าต่อไป แต่เมื่อใดก็ตามที่ยังคาใจอยู่ แต่ปัญหามันแก้ไม่ได้ มันมีปัญหาแน่นอน 
เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ท่านไม่แจ้ง มีสมาชิก 5 คนของจุฬาฯ ฟ้องสหกรณ์ และประธานด าเนินการคือ อ.สวัสดิ์ ค าฟ้อง
นั้นเลขที่เท่าไหร่ ศาลรับฟ้องแล้ว ก าลังจะนัดพิจารณา ท่านไม่แจ้ง การด าเนินการแก้ไข พรบ. เป็นอย่างไร ท่านไม่
แจ้ง สิ่งที่ท่านพูดต่อไปก็คือ ว่า ท่านไปประชุมกับกรรมการอย่างอ่ืน สมาชิกก็ยังคลางแคลงและสงสัย ท่านก็ไม่แจ้ง 
ค าสั่งท่านณรงค์พลซึ่งเป็น ผอ.พ้ืนที่ 1 ใช้อ านาจรองนายทะเบียน ให้ท่านด าเนินการกับสหกรณ์อะไร 3-4 อย่าง ท่าน
ก็ยังไม่ท า สิ่งที่ยังไม่ท าเยอะแยะมาก ตั้งแต่ท่านรับต าแหน่งมา มาถึงตอนนี้ปีกว่าแล้ว เราขึ้น lists ไว้นะครับ เรา 
end list ไว้ ท่านท าผิดกฎหมายไว้เยอะมาก แต่เรายังไม่ได้พูดถึง เพราะว่าคดีเก่าเรายังสางกันไม่เสร็จสิ้น ไม่ใช่เล่น
ไม่เลิก มีกรรมการท่านหนึ่งอ้างชื่อท่านว่า  607 ล้าน เขาเอามาคืนแล้ว จะเล่นอะไรกันหนักหนา  
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  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ท่านประธานครับนอกประเด็นครับ  
  นายชูชาติ  ธรรมเจริญ ไม่นอกครับผมก าลังพูดอยู่ และอภิปราย  
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ขอประเด็นนี้ครับ 1-5  
  นายชูชาติ  ธรรมเจริญ ผมเสนอวาระท่ี 6 ด้วยครับ และนี่ก็บอกว่าท าไมถึงจะต้องท าแบบนี้เหตุ
เพราะอะไร ผมเสนอวาระ list ที่ 6 เพราะอะไร ให้เพิกถอนออกไป เพราะว่าความพร้อมยังไม่มี timing เป็นเรื่องที่
ส าคัญ เพราะฉะนั้นอย่างที่ อ.พอพันธ์พูดว่า ใครตัดสินอะไรเป็นสิทธิส่วนตน แต่ทุกอย่างเป็นความจริงปฏิเสธไม่ได้ 
เพราะทุกอย่างมันมี consequence หรือว่ามีสิ่งที่ตามมา เมื่อไหร่ก็ตามที่กฎหมายเขียนไว้ชัดเจน จะต้องใช้ดุลยพินิจ 
คนที่ใช้ดุลยพินิจ ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองใช้ ดุลยพินิจที่ใช้นั้น ต้องเพ่ือประโยชน์แห่งองค์กร ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่ง
ตน ฉะนั้นผมยืนยันว่า ถ้ามีการลงมติ ผมเห็นตาม อ.พอพันธ์ว่าผมไม่เห็นด้วยถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ถ้ามีปัญหาอะไร
เกิดข้ึน ประธานและกรรมการทั้ง 7 คน กรรมการอ่ืนอีก 7 คน ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เพราะโดยกฎหมายท่าน
เท่านั้นที่จะสามารถน าข้อบังคับ ตามข้อบังคับจะน าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเสนอเป็นวาระในที่ประชุม จะมาโบ้ย จะมาโบ้ย 
จะมาโบ้ย ให้ที่ประชุมใหญ่รับไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมย้ านะครับว่า ผมเสนอญัตติ หรือวาระที่ 6 คือ เพิกถอนเรื่องวาระ
ที่ 2 นี้ออกไป ขอบคุณครับ 
  ประธาน โอเคเข้าใจประเด็น 
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ท่านประธานที่เคารพครับผม ผมขอเสนอนิดหนึ่งครับท่านประธาน
ครับ ขอให้ท่านประธานขอมติได้ผมว่านะ เพราะสมาชิกเดี๋ยวก็น้อยลงๆ ออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็หมด เดี๋ยวก็ไม่ผ่านอีก
วาระนี้ก็จบอีก เดี๋ยวมาเสียเงินเรียกประชุมวิสามัญเข้าไปอีก ขอให้ผ่านวันนี้ไปดีกว่า ท่านประธานขอมติดีกว่าครับ 
ขอบพระคุณครับ 
  ประธาน คือ มติจากท่ีเราดูจากท่ีมีทางเลือก ตอนนี้กลายเป็น 6 ทางเลือกแล้วนะครับ กลายเป็น 6 
ทางเลือก เราก็จะเห็นว่าทางเลือกที่ 1 และ 2 ท าวันนี้ ที่เหลือยังไม่ท า ถ้าท่านดูมิติของเวลาส่วนนี้ที่ผมพยายามนั่ง
อ่านใหม่ ถ้า 1 2 คือ วันนี้นะครับ 3 4 5 6 ไม่ใช่วันนี้  
  นายธ ารงค์  มะลิอ่อง อาจารย์ครับขออนุญาต เมื่อกี้เราเริ่มมันจะมีจุดแล้วหละ จุดแรกคือว่า เรา
ต้องขอมติที่ประชุม อาจารย์ต้องขอมติที่ประชุมว่า ตกลงเราจะมีการเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งก่อนถูกไหมครับ แล้วเรา
มาเลือกตั้ง ถ้าสมมติที่ประชุมบอกว่าไม่เลือก ก็จบแล้ว ก็จบ แต่ที่ประชุมบอกว่าเลือก แต่เราก็ต้องเลือกว่าจะเอา
แบบ 1 แบบ 2 แบบ 3 ถูกไหมครับ มันต้องเป็นขั้นตอนแบบนั้นก่อน แล้วมันจะได้จบ มันมาจากท่ีประชุมใหญ่มติมัน
มาจากที ่ประชุมใหญ่ แล้วผมขอพูดอีกนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเราจะอ้างเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของสหกรณ์จุฬาฯ 
การเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา มันเป็นแบบนี้ครับ มันเป็นแบบนี้มาตลอด 30 กว่าปีแล้วครับ แต่ที่มันเกิดปัญหาปีนี้คือ   
เรามีการฟ้องร้องไปที่กรม แล้วจุฬาฯ เราไม่มีระเบียบซึ่งเรื่องนี้เราพูดกันมากมายหลายครั้งแล้วครับ แค่นั้นเอง เรา
ต้องย้อนไปว่ามันเกิดจากเหตุการณ์นี้ ถ้าจะพูดถึงขนบธรรมเนียมประเพณี เราท าอย่างนี้มา ทุกปี 30 กว่าปี ที่ผมเป็น
สมาชิก 30 ปี ผมเข้ามาในสหกรณ์จุฬาฯ ก็ด าเนินการอย่างนี้ 30 ปี แล้วครับ ไม่ใช่ว่าผิดแปลกแตกต่าง แต่ผม
ยอมรับว่า เรื่องประธานหยั่งเสียงที่มีปัญหาคือว่า เราไม่ได้มีระเบียบ ซึ่งเราก็ทราบอยู่ และเราก็บอกว่า ปีนี้เราขอ 
เพ่ือจะให้มันมีระเบียบที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นปีนี้ก็ท าให้มันจบ และผมขอเถอะครับผมเข้าไป มีแต่เรื่องฟ้องร้องๆ 
ฟ้องร้อง หยุดฟ้องร้องสักปีเถอะครับ ให้สหกรณ์มันเดินได้บ้างเถอะครับ ขอบคุณครับ  
 

ล่ะ จุดแรกคือว่า เรา
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  นายทวี  กาญจนภู ท่านประธานครับ ขออนุญาตพูดนะครับ 230476 นะครับ ก็คือตอนนี้การที่เรา
จะเลือกตั้งในห้องประชุม ถือเป็นการเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเราเคยท ามา จากหีบเลือกตั้ง จากเขตเลือกตั้ง 
จากเขตของการเลือกตั้งต่างๆ เพราะฉะนั้นเราก าลังเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งจริงๆ ตรงนี้ผมไม่รังเกียจ
หรอกนะว่าจะเลือกตั้งในห้องประชุมนี้ แต่สิ่งที่น่าต้องกังวลก็คือว่า หนังสือเชิญประชุม ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า จะมีการ
เลือกตั้งในห้องประชุมวันนี้ ซึ่งถ้ามีการบอกระบุชัดเจนว่า จะมีการเลือกตั้งในห้องประชุมนี้ สมาชิกส่วนใหญ่ที่ได้รับ
หนังสือ คงจะมาประชุมกันมากกว่านี้ เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วประเด็นก็คือว่า ที่ผมเกี่ยงก็คือว่า หนังสือที่เชิญประชุม 
ถ้าอ่านดีๆ ไม่มีความเข้าใจเลยว่า จะมีการเลือกตั้งในห้องประชุมวันนี้ เพราะฉะนั้นก็ตาม ถ้าตราบใดให้มีการเลือกตั้ง
ในห้องประชุม ควรจะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบว่าจะมีการหย่อนบัตรเลือกตั้งในห้องประชุม ให้รับทราบเข้าใจกันทุก
คน อันนี้จะได้เป็นความยุติธรรมกับสมาชิกทุกคนครับ  
  นายอุดม  โชคศิริ ขออนุญาตท่านประธาน ขอชี้แจงนิดหนึ่งครับ ผมเข้าใจว่าสมาชิกเข้าใจผิดแล้ว
แหละ จริงๆ อย่างที่ อ.จรูญพูด เรายื่นเรื่องครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 แล้วครั้งที่ 3 ครั้งนี้ เราเข้าใจว่าหลักการสหกรณ์ 
อุดมการณ์สหกรณ์ และการจัดการสหกรณ์ ในเมื่อ 6,000 คนเลือกแล้ว ข้อที่ 1 คือ เป็นโมฆะ เพราะฉะนั้นทุกอย่าง
ในการจัดการสหกรณ์อยู่ที่มติที่ประชุมที่นี่ จะเป็น 100 คนครบองค์ประชุมเราสามารถท าได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ ต้อง
เข้าใจหลักการของสหกรณ์ด้วยการจัดการ ถามเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมว่า มันเรื่องจริงไหมที่ผมพูดตรงนี้ คุณต้อง
เข้าใจหลักการของสหกรณ์และการจัดการสหกรณ์ อย่ามาตีรวนว่าร้อยคนเลือกได้ไหม แต่หกพันคนเลือกไม่ได้ มันมี
ปัญหาอยู่ เพราะฉะนั้นนี่คือการจัดการสหกรณ์ โปรดจงเข้าใจด้วยครับ เรียนกรมส่งเสริมชี้แจงท าได้ไหมครับ จะได้
เป็นบรรทัดฐานให้สมาชิก เชิญเลยครับ  
  ประธาน ผมก็พยายามที่จะรับฟัง และโดยความบริสุทธิ์ใจก็เคารพทุกความเห็นที่เสนอมาจริงๆ แต่
ตอนนี้เท่าที่ผมจับประเด็นทั้งหมด ก่อนที่จะขอมติ ก็ก าลังนั่งคิด และก็คุยกันอยู่ว่าจะเอามติใดขึ้นมาก่อนเพ่ือไม่ให้
เป็นปัญหา ก็นั่งคุยกับตัวแทน ถ้าเช่นนั้นเมื่อมี ขออนุญาตเอ่ยชื่อ ท่านอ.ชูชาติ เสนอให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน อันนี้
ผมก าลังนั่งไล่เรียงว่ามันควรจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็อาจจะเป็นเหตุเป็นผลมีความเป็นไปได้ก็คือ ถ้าเช่นนั้น ก็เอายัง
ไม่ได้สรุปนะครับ ถามเฉยๆ ก็เอาว่าจะมีมติว่าถอนไม่ถอนวาระนี้ออกไปก่อนดีไหม ถ้าสมมติว่าให้ถอนจบไม่ต้องพูด
เรื่องอ่ืนโอเคไหมครับ ถ้าไม่ถอนก็จะมีมติต่อไปก็จะเลือกตั้งวันนี้หรือไม่ ก็ไปเลือกข้อ แล้วก็จะเลือกข้อมันก็จะไล่ไป
เป็นล าดับ เพราะถ้าเราลงมติว่าเลือกหรือไม่เลือก เดี๋ยวมันก็จะไปตัดสิทธิ์ของคนที่เขาอยากจะเสนอให้ถอนวาระ
ออกไปโดยอัตโนมัติ 
  นายธ ารงค์  มะลิอ่อง อาจารย์ครับคืออย่างนี้ คือ มติที่ว่าเสนอให้มีการเลือกตั้ง มีคนเสนอแล้วนะ
ครับ แต่อาจารย์ยังไม่ได้เสนอมติ แล้วอาจารย์มาเสนอถอน มติแรกยังไม่ได้มีการขอมติเลย แล้วอาจารย์จะไปมติที่
เขาเพ่ิงจะเสนอ อันนี้คือเรื่องแรก เรื่องที่สองไหนๆ ผมพูดแล้วก็พูดต่อไปเลย โดย spirit ของผู้ที่ผ่านการเลือกตั้งมา 
ผมว่าในห้องนี้ผ่านมาเยอะ ด้วย spirit ของผู้ที่ผ่านการเลือกตั้งมาถึงจะมีการโมฆะ ผมเข้าใจว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
ไปแล้ว หลายเขตท่ีไม่มีปัญหา ผู้ที่แพ้กลับชนะเขายอมรับกันไปแล้ว ส่วนที่มีปัญหาอยู่ 1-2 ต าแหน่งก็เดี๋ยวก็ค่อยว่า
กันในท่ีประชุม เพราะฉะนั้นผมอยากให้ขอมติว่าเราจะมีการเลือกตั้งไหม ถ้ามีการเลือก เราจะได้ด าเนินการต่อไปได้ 
ถ้าไม่งั้นเราก็ท าอะไรต่อไปไม่ได้ ก็คุยกันอยู่เนี่ย มันก็ไม่ผ่านสักที ขออนุญาตนะครับ 
  ประธาน ผมจับประเด็นได้แล้ว ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเมื่อสักครู่ เรายังไม่ได้ลงสรุปใดๆ นะครับ เป็น
การขอความเห็นให้ครบถ้วน รอบด้าน และผมก็มาเรียบเรียงอีกรอบหนึ่งเท่านั้นเอง ฉะนั้นยังไม่ได้ปฏิเสธใครทั้งสิ้นว่า
เลือกหรือไม่เลือก ยังคงอยู่นะครับ แต่มีคนเสนอให้ถอน มันก็กลายเป็นอีกมติหนึ่งนะครับ มันต้องมาดูว่าอะไรมันควร
จะมาก่อนหลัง ถ้าเราบอกเลือกไม่เลือกเลย ถอนไม่ถอนก็หมดสิทธิ์ไปเลย มันก็ท านองนี้ ก็สลับไปสลับมาอยู่ตรงนี้นะ
ครับ อ.พอพันธ์ เชิญครับ 
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  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ผมอ.พอพันธ์ ต้องขออนุญาตนะครับ ถ้าเกิดจะมีมติเลือกวันนี้หรือไม่
เลือก ขอให้เตรียมพร้อมรายชื่อ แล้วคนเซ็นชื่อด้านเลือกกับไม่เลือกให้ลงเป็นหลักฐานไว้เลยครับ ไม่ใช่ว่ามายกมือกัน
แบบง่ายๆ ต้องการหลักฐานด้วยครับ เผื่อเกิดจะมีกรณีฟ้องร้องกันต่อมา ผู้ด าเนินการจะต้องรับผิดชอบด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ประธานขอมติไปเลยครับ  
  นางนวลศรี  นิวัติศัยวงศ์ ดิฉันชื่อนวลศรี  นิวัติศัยวงศ์ เป็นข้าราชการบ านาญ จากคณะเภสัชศาสตร์ 
ดิฉันไม่ได้มีความรู้อะไรในเรื่องของสหกรณ์ ของกฎหมายก็ไม่มีความรู้เลย แต่ดิฉันเบื่อมากเลยค่ะกับการประชุมในวันนี้ 
ทะเลาะกันไป ทะเลาะกันมาดิฉันเบื่อมากอะ และดิฉันก็เข้าใจคนท างาน ว่าถ้าเม่ือไหร่ที่มันไม่ได้มีการท างาน ดิฉันไม่รู้
หรอกนะคะว่าท่านดีหรือไม่ดี แต่ดิฉันมีความรู้สึกว่า มันท าให้การท างานของสหกรณ์ล าบาก ตอนปันผลตอนอะไร คือ 
ดิฉันเป็นข้าราชการบ านาญ ดิฉันก็รู้สึกว่าปันผลมันมีปัญหาในปีนี้อะไรอย่างนี้ ทีนี้เวลามาฟังคุณก็งงว่ามันอะไรกัน เขา
เลือกตั้งกันมา และใครผิดกฎระเบียบอะไรอย่างนี้ ก็ท างานผ่านกันไปก่อนได้ไหมในปี 61 และปี 62 เนี่ยนะคะก็ท าให้
มันถูกกฎถูกระเบียบกัน เอาให้มันจบๆ กันไป เพราะนี่มันตั้งครึ่งปีแล้วอะ คือ คุณก็ไปอะไรที่มันเป็นกฎระเบียบที่มันมี
ความผิดพลาดหรืออะไรมาก็ปรับแก้ให้มันถูกต้อง แต่ก็อยากจะให้รับตัวผลการโหวตครั้งที่แล้ว ซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบนะคะ
ว่าดิฉันโหวตให้ใคร ยังจ าไม่ได้เลยค่ะ แล้วเขาได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ แต่อยากให้คณะกรรมการท างานให้มันจนกระทั่ง
สิ้นสุดไป แล้วปีถัดไปอะไรที่มันบกพร่องที่โดนกล่าวว่า ช่วยปรับแก้อะไรหน่อยได้ไหม ขอบคุณนะคะ เพราะดิฉันก็
อยากจะกลับบ้านเหมือนกันแล้วค่ะ 
  ประธาน เอาอย่างนี้นะครับ ผมพูดตรงๆ ผมเคารพทุกความเห็นนะครับ และก็ไม่อยากให้ต้องมา
ยืดเยื้ออะไรจนเกินเหตุ เพ่ือแสดงว่าเคารพจริงๆ ขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมครับ จะได้ไปเลย ผมจะขอมติแล้ว โดยมติ
แรกนะครับ ว่าเราคุยกันแล้วว่าอย่างนี้น่าจะเหมาะ ท่านไม่เห็นด้วยก็ว่ากัน มติแรกจะถอนวาระนี้ออกหรือไม่ถอน
แล้วเดี๋ยวเลือกไม่เลือกโอเคไหมครับ ถ้าโอเคจะได้ขอเสียง 
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ มันเสียเวลา ท่านใช้มติเลือกหรือไม่เลือก ถ้าไม่เลือก
ชนะก็คือถอนอยู่แล้วครับ ถ้าเลือกท่านก็ไม่ชนะ  
  ประธาน ผมเข้าใจ เพ่ือไม่ให้อะไรหายไปจากตรงนี้ ก็แสดงความเคารพกันนิดเดียว มันไม่ได้
เสียเวลามากมาย ตกลงผมขอมติแรกนะครับ เพ่ือให้ทุกมติมันอยู่ ถอนไม่ถอน ใครเห็นว่าควรถอนยกมือขึ้นครับ นับ
ด้วยครับเจ้าหน้าที่ ถอนหมายถึงถอนวาระนี้ ได้คะแนนยัง ยกค้างไว้นิดหนึ่ง โอเคครับเท่าไหร่ 
  เจ้าหน้าที่ 16 เสียง 
  ประธาน ใครเห็นว่าไม่ถอนยกมือขึ้น 
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ใบเซ็นชื่ออยู่ไหนครับ ขอใบเซ็นชื่อ 
  เจ้าหน้าที่ 125  
  ประธาน ก็เสียงส่วนใหญ่ 125 ต่อ 16 นะครับมีมติไม่ถอนก็สรุปเป็นอย่างนั้นนะครับ เพราะฉะนั้น
มติต่อไปให้เลือกวันนี้ ใครเลือกหรือไม่เลือก จะให้มีการเลือกตั้งหรือไม่มีการเลือกตั้ง ใครเห็นว่ามีการเลือกตั้งยกมือ
ขึ้นครับ เจ้าหน้าที่นับ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงส่วนใหญ่ไม่ถอนระเบียบวาระท่ี 2 
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  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ขอให้ลงชื่อเป็นหลักฐานด้วยความตรงนี้เรื่องความรับผิดชอบ   
  ประธาน โทษทีนะครับ ตรงนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยครับ  
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ แต่ก็ลงชื่อได้ครับ ท่านประธานอย่าปัดความรับผิดชอบ 
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ประเพณีการลงชื่อว่าใครออกเสียงอะไรนี้ไม่มีอยู่ใน
สารระบบครับ ใครประธานอยากทราบว่าใครออกเสียงอะไร ท่านให้ถ่ายรูปไว้เท่านั้นเองครับ ท่านถ่ายรูปแล้วจะไป
ท าอะไรก็ท าเถอะครับ วีดีโอก็มีครับ แต่ประเพณีบอกว่าคนนู้นท าอย่างนี้ 
  ประธาน เอาอย่างนี้เพ่ือสงวนสิทธิ์ของผู้ที่เขาไม่ออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยก็ลงชื่อส่วนน้อย 
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ใช่ครับ คือให้เขาท าไป 
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ อันนี้ไม่ใช่ประเพณีอะไร อันนี้เป็นเรื่องท่ีจ าเป็นจะได้มีหลักฐาน 
  นายธงชัย  เกาะด่าน กราบเรียนท่านประธาน ผมธงชัย เกาะด่าน สมาชิกหมายเลข 390040 ผม
ขอลงชื่อมีมติให้มีการเลือกตั้งวันนี้ครับ  
  ประธาน ใครจะอาสาสมัครลงชื่อ เดี๋ยวให้มาลงชื่อได้เลยนะครับ ก็ไม่อยากบังคับใคร ตกลงได้ก่ี
เสียง เมื่อกี้ได้ไปแล้วใช่ไหม ตกลงเลือกกี่เสียง 
  เจ้าหน้าที่ 139 ครับ 
  ประธาน ใครที่จะไม่เลือกวันนี้ครับยกมือขึ้นครับ  ไม่เลือกครับไม่เลือกวันนี้ นับด้วย  
  ประธาน 139 ต่อ 10 นะครับ ฉะนั้นมติเสียงส่วนใหญ่ก็ให้เลือกนะครับ เชิญครับ ตะกี้ยกมือจะพูด
หรือยัง นับไปแล้ว ไม่เลือกเป็น 11 เลือกเท่าไหร่นะ เลือก 139 ไม่เลือกเพ่ิมมาอีก 1 เป็น 11 นะครับ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงส่วนใหญ่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2561 
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ขอบันทึกผู้ที่ไม่เลือกด้วยครับ ผมคนแรก พอพันธ์ครับ 
  ประธาน บอกชื่อมาแล้ว เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ หรือเอากระดาษไปใช้ก็ได้ 
  นายทวี  กาญจนภู ผมทวี บันทึกด้วยนะครับว่าไม่เลือกครับ 
  ประธาน ผมว่าพูด ในไมโครโฟนมันอยู่ในเทปได้ บอกชื่อมาเลยครับ  
  นายชูชาติ  ธรรมเจริญ ผมชูชาติครับ  
  ประธาน ผมพูดแทนก็ได้ ไม่ต้องลุกก็ได้ อ.พรรณทิพย์ 
  นายบุญชอบ  มีนาภา ผมบุญชอบครับ ไม่เลือกครับ  
  ประธาน บุญชอบ 
  นายณัฐวัฒน์  พลอยพลาย ผมณัฐวัฒน์ครับ  
  น.ส.อุ่นเรือน  เทพธาดา อุ่นเรือน  เทพธาดา ไม่เลือกค่ะ 122752 ค่ะ 
  นางสุปริญา  ลุลิตานนท์ สุปริญา  ลุลิตานนท์ค่ะ 
  น.ส.นันทวรรณ  ธีรสรเดช นนัทวรรณ ธีรสรเดช 
  ประธาน ok นะครับ มีอีกไหมครับ 
  นายภัทรพณ  ติดตารัมย์ ภัทรพณ ติดตารัมย์ ไม่เลือกครับ  
  ประธาน ครบ 11 หรือยัง มีใครยังไม่บอกชื่อใหม่ 
  น.ส.เจริญพร  เสริญสุขสกุล เจริญพร  เสริญสุขสกุล ไม่เลือกค่ะ 
  ประธาน แต่ไม่ได้บังคับนะครับ จะบอกหรือไม่บอก ได้เท่าไหร่  ถ้าไม่บอกก็ถือว่าอีกคนหนึ่ง 
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  นายนิพนธ์  กิติกุล 142732 นิพนธ์  กิตกิุล  
  ประธาน อ.นิพนธ์น่าจะครบแล้วมั้ง โอเคนะครับ ถ้าเลือกแบบไหน จะเอาแบบไหน  1-5 คราวนี้ใช่
หรือไม่ใช่ก็จะเป็นมติต่อไป อ่อ  1 กับ 2 เพราะจะเลือกวันนี้ ฟังดีๆ นะครับ เห็นว่าจะเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกตั้ง
คราวที่แล้ว แต่เสนอชื่อเฉยๆ ใครจะเอาแบบที่ 1 ยกมือขึ้นครับ แบบที่ 1 ครับ  
  เจ้าหน้าที่ เลือกแบบที่ 1 นะครับ 102 ราย ครับ  
  ประธาน ใครจะเอาแบบที่ 2 ยกมือขึ้นครับ ไม่มีนะครับ ทีนี้ฟังดีๆ นะครับ มีคนยกแบบที่ 2 หรือ
เปล่า มีคนเดียวนะครับ  
  เจ้าหน้าที่ ที่เห็นมีคนเดียวครับ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกแบบที่ 1 
  ประธาน ok นะครับ ถ้าเช่นนั้นฟังดีๆ นะครับ ฟังก่อนนะครับ ส าคัญนะครับ ถ้าเช่นนั้นมติที่
ประชุมตัดสินใจเลือกแบบที่ 1 ทีนี้แบบที่ 1 อย่างที่ผมอธิบายไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ถ้าเป็นแบบที่ 1 ก็หมายความ
ว่า ที่ประชุมใหญ่จะเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการหยั่งเสียงคราวที่แล้วทั้งหมดนะครับ จะเสนอรายชื่อทั้งหมดตรงนั้นก็แล้วก็ให้
ที่ประชุมใหญ่ มีมติว่าจะเลือกตั้งรายชื่อทั้งหมดเหล่านั้นหรือไม่อีกทีหนึ่ง อันนี้คือสิ่งที่ผมอธิบายว่าแบบที่ 1 มันเป็น
แบบนี้ โอเคไหมครับ ต้องเข้าใจตรงกัน เพราะฉะนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ หรือค าอธิบายของการเลือกแบบ
ที่ 1 สมาชิก ก็จะต้องเสนอรายชื่อ สมาชิกตอนนี้นะครับ เราเลือกแบบที่ 1 แล้ว ฉะนั้นสมาชิกก็ต้องเสนอรายชื่อ เอา
เฉพาะกรรมการเลือกตั้งก่อน ที่ อ.จรูญ ก็บอกว่าให้รู้กัน ก็เสนอรายชื่อมาเป็นรายบุคคลเลย โอเคไหมครับ ทั้ง 7 
ท่าน แล้วก็ให้กรรมการ ให้สมาชิกว่าจะเลือกตั้ง ก็ไล่กันไปทีละคนๆ โอเคไหมครับ ฉะนั้นตอนนี้สมาชิก เสนอรายชื่อ
ทั้ง 7 ท่านเลยครับ และก็จะลงมติให้เลือกตั้ง 
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ท่านประธานครับ มันมีทั้งหมด 5 วิธีการที่เสนอมา 1 2 3 4 5 ตรงนี้
ท่านเสนอ สมาชิกบอกว่าตัวอย่างที่ 1 แสดงว่า 2 3 4 5 ไม่ต้องถามแล้วใช่ไหมครับ 
  ประธาน ไม่ต้องแล้ว  
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ok เพราะฉะนั้นรายชื่อผมขอให้ทางประธาน ทางคณะกรรมการ  
ขึ้นชื่อได้ไหมครับ คราวที่แล้วมีชื่อใครบ้าง เพราะผมจ าไม่ได้ว่ากาให้ใครไปบ้าง  
  ประธาน ก็ข้ึนให้ดู แล้วสมาชิกก็เสนอรายชื่อก็ได้ 
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ตอนเสนอรายชื่อนั่นแหละครับ 
  ประธาน ขึ้นให้แล้ว เดี๋ยวก็เสนอนะครับ เป็นรายบุคคลเลยนะครับว่าจะเลือกตั้งหรือจะไม่เลือกตั้ง 
เพราะการเลือกตั้งเป็นมติของที่ประชุมใหญ่นะครับ ท่านที่ 1 อ. รศ.ดร.ธีระพร  วีระถาวร สมาชิกว่าอย่างไร 
ต าแหน่งรองประธานนะครับ เลือกไหมครับ ถ้าเลือกยกมือขึ้นครับ นับด้วยครับ ต้องเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับ  
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานอย่าขึ้นจอนี้นะครับ เราเลือกครับ เราไม่ใช่เอาตามนี้นะ
ครับวันนี้เราเลือกใหม่ แต่เราเลือกอ.ธีระพร อย่าเอาป้ายนี้ขึ้นมาครับ 
  ประธาน ไม่เป็นไรเราจะได้บันทึกข้อมูลทีละคน 
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่ดี เดี๋ยวมีฟ้องอีกครับ 
  นายภัทรพณ  ติดตารัมย์ กราบเรียนท่านประธานครับ ขออนุญาตนะครับ รายชื่อขอให้ขึ้นที่ป้าย  
ที่บอร์ด เฉพาะรายชื่อที่สมาชิกท่ีเสนอไปเท่านั้นนะครับ ที่สรรหา ที่ได้รับเลือกเข้ามาเท่านั้นนะครับ 
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  นายอุดม  โชคศิริ ท่านต้องขึ้นอย่างนี้นะครับเพ่ือเป็นทางเลือกของสมาชิกในที่ประชุมนะครับ  
ถ้าผมจะแพ้ก็ไม่เป็นไร แต่สมาชิกต้องเลือก รับหรือไม่รับ เลือกใหม่หรือไม่เลือก ท่านจะกลัวฟ้องท าไม นี่คือมติที่
ประชุมนะครับ ท่านเข้าใจเรื่องของสหกรณ์ด้วย ไม่ใช่เลือกไปโดยที่ไม่รู้เรื่อง การบริหารจัดการถ้าเกิดความเสียหาย
ท่านรับผิดชอบไหม ผมเรียนแค่นี้หรอกครับ ต้องขึ้น สมาชิกเขาไม่รู้หรอกครับว่าคู่แข่งนาย ก แข่งกับใคร นาย ข 
แข่งกับใคร และอะไรมันเป็นมาอย่างไร นี่คือทางเลือกครับผม 
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ  
  ประธาน เชิญ 
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล อันนี้ก็คือสิ่งที่ผม ผมพูดเมื่อกี้แล้วครับ คือ คล้ายๆ กับว่าต าแหน่งนี้  
มันดูแล้วมันเหมือนกับต้องมีคนแข่งในห้องนี้ถ้าหากว่าเราเสนอ อ.ธีระพรในห้องนี้ แล้วสมมติไม่มีคู่แข่ง เรายกมือก็
แปลว่าเลือก อ.ธีระพรชัดเจน ทีนี้พอมีคุณอุดม ขออนุญาตเอ่ยชื่อเขา เขาก็เหมือนกับมีคนเสนอข้ึนมา เห็นไหมครับ 
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบังเอิญสมาชิกในห้องนี้ เลือก อ.ธีระพรอีก ปัญหาของเราก็จบ แต่ถ้าหากว่าพลิกโผ สมาชิกใน
ห้องนี้เลือกคุณอุดม ยุ่งกันไปใหญ่ เราเอางี้ดีกว่า ทั้ง 2 คนที่นั่งอยู่ในห้องนี้จะยอมรับไหม ถ้าสมาชิกเอาไง คือ ขณะนี้
เขาให้เสียงพวกเราสมาชิกในห้องนี้ด าเนินการ  
  นายประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป์ ขออนุญาตท่านประธาน ผมว่าผมก็พยายามจะเข้าประชุม ผมหมอ
ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ จากคณะแพทยศาสตร์ 334425 อะไรประมาณนี้นะครับถ้าจ าไม่ผิด ก็ด้วยความเห็นใจท่าน
ประธาน และกรรมการทั้งหมด ผมมองว่าจุฬาฯ นี้ก็คือบ้านของเรา ผมยอมรับว่าผมเกิดได้ก็เพราะจุฬาฯ ผมเรียน
จุฬาฯ เรียนเตรียมอุดม และก็เติบโตจุฬาฯ และจุฬาฯ ก็ช่วยพวกเราทั้งหมด ผมว่าระยะเวลาอีกแค่ไม่กี่ปี ปีเศษๆ เอง 
ส าหรับคณะกรรมการชุดนี้ ผมคิดว่าควรจะช่วยๆ กันและให้ด าเนินการต่อไปนะครับ ทีนี้ขออนุญาตท่านประธานเอา
มติที่เม่ือกี้ขึ้นมา เลือกแบบที่ 1 เอาท่ีเมื่อกี้ที่ว่าเราเลือกแบบที่ 1 เลือกแบบที่ 1 แปลว่า เอารายชื่อที่ได้รับการ
เลือกตั้งครั้งที่แล้วทั้ง 7 ท่านเสนอเข้ามา นั่นคือสิ่งที่มติแบบที่ 1 บอกไว้ ทีนี้ถ้าถามว่าจ าเป็นต้องเลือกตั้งไหม ก็ควร
จ าเป็นต้องเลือกตั้ง ถ้าท่านประธานอยากจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคล ผมขอร้อง และขอวิงวอนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
คราวที่แล้ว อย่าสมัครซ้ าในที่ประชุมแห่งนี้ผมด้วยความขอร้อง เราจะได้เดินหน้าต่อไปที่สหกรณ์ของเรา ผมบอกไว้
อย่างนี้ อย่างเช่น รองประธาน มี อ.ธีระพร คนอ่ืนที่เคยเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ก็อย่าเสนอชื่อ ไม่ทราบนะครับที่ผมพูด
อย่างนี้ ไม่ทราบคุณอุดม อย่าพ่ึง ผมว่าอย่างนี้และมันก็จะจบไป เพราะมันจะตรงกับเรื่องที่ 1 แต่ปัญหาของประเด็น
เลือกที่ 1 คือว่า มันเป็นการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นถ้าเอาชื่อขึ้นมาท้ังหมดมันจะล าบาก ผมจริงๆ แล้วที่ผมเลือกแบบที่ 
1 ผมถือว่า คนที่ได้รับการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ไม่เกี่ยวข้อง เพราะครั้งที่แล้ว ญัตติโมฆะ คือโมฆะประธานหยั่งเสียง 
ส่วนกระบวนการเลือกตั้งสุจริต ไม่สุจริตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้ว แต่ว่ามติมันไปแล้วผมเสนอว่า ถ้าเป็นแบบนี้ทั้ง 7 คน 
เสนอชื่อ 7 คน แล้วอย่ามีผู้ที่สมัครเข้ามา ในที่ประชุมแห่งนี้ แล้วใช้เสียงของที่นี่ ผมว่าจะจบ ผมขอร้องครับ 
  นายอุดม  โชคศิริ ไม่ครับอาจารย์ ผมขออนุญาตครับ คือ เข้าใจว่า ข้อที่1 มันเป็นค าสั่งของกรม 
เพราะฉะนั้นหนังสือของกรมเราเคารพกติกา และระเบียบ เพราะฉะนั้นตรงนี้บางทีสมาชิกท่านไม่ทราบหรอกว่า
เป็นมาอย่างไร ก็คือ ค าสั่งโมฆะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ร้องเรียนไป ผมร้องเรียนมาแล้วนะ ท าหนังสือไปแล้ว แล้วประธาน
หยั่งเสียงทุกอย่างมันผิด เขาตัดสินได้ แต่ขอให้ที่ประชุมเป็นคนตัดสิน แต่เขาไม่ยอมตัดสินประธานหยั่งเสียง คือ มัน
ผิดระเบียบ แล้วมันจะท าได้เหรอ คือร้องเรียนไปแล้ว แพ้ 2 คะแนน แต่บัตรเสีย 600 ใบ ซึ่งมันมีผิดหลายอย่าง มัน
ผิดหลายอย่าง และเรามาคัดกันแบบนี้เหรอ เนี่ย ผมชูหนังสือกรมตราครุฑ เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ควบคุมและก ากับ
สหกรณ์ นี่ที่มันผิดจริงๆ ไม่ใช่ว่าผมร้องเรียนไม่ผิด ซึ่งมันจะได้มาไหม ต้องให้กรมชี้แจงก่อนได้ไหมครับ และผมจะ
ยอมรับ กรมชี้แจงว่าค าสั่งตัวนี้มันใช้ได้ไหม 
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  นายประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป์ ขออนุญาตท่านประธาน ผมก็พยายามท าความเข้าใจกับการเลือกตั้ง
ครัง้ที่แล้ว ก็เข้าใจว่าทางกรมยกเลิกมติของที่ประชุมใหญ่ในการแต่งตั้งประธานสรรหา นั่นคือสิ่งที่กรมเขาสั่งให้
ยกเลิกใช่ไหมครับ ผลที่ตามมาจากการยกเลิกประธานหยั่งเสียง ก็เลยท าให้กระบวนการเลือกตั้งทั้งหมด ก็เป็นโมฆะ
ถูกไหมครับ แต่ว่าในกระบวนการเลือกตั้ง ผมก็เห็นว่าไปเลือกตั้งกันเป็นพันๆ คนแล้วนะครับ ตามความเห็นผมนะ
ครับไม่งั้นผมว่าสหกรณ์จะเดินหน้าไม่ได้ และก็ด้วยความเคารพว่าเราอยู่กันแบบพี่แบบน้อง อยู่กันเป็นข้าราชการ
บ านาญ เกษียณ 90 ก็ยังได้ปันผล และทุกคนก็ยังสามารถกู้ให้ลูก ให้หลาน ให้เหลนต่อไป เพื่อความยั่งยืน ผมเข้าใจ
ของท่านอุดมนะครับ 
  นายอุดม  โชคศิริ อ.ต้องมองความถูกต้องก่อน ผมเข้าใจวิธีการของอ. แต่ค าว่าโมฆะ โมฆะประธาน
หยั่งเสียงครั้งปีที่ผ่านมา มันเหมือนว่ากระบวนการต่างๆ มันเป็นศูนย์นะ อาจารย์ต้องเข้าใจความหมายด้วย ต้อง
เข้าใจหลักสหกรณ์ว่า การโมฆะค าสั่งนี้อาจารย์มองเห็นครุฑไหม  
  นายประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป์ เห็นแล้วครับ อ่านหมดแล้ว 
  นายอุดม  โชคศิริ หน่วยงานของรัฐ ค าว่าโมฆะ มันเป็นศูนย์เลยนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการวันนี้ 
จะต้องจัดการกันในวันนี้ อาจารย์ต้องเข้าใจด้วย  
  นายประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป์ ผมอ่านมาทั้งหมดเป็นร้อยๆ หน้าแล้วครับ 
  นายอุดม  โชคศิริ ทีนี้ถามว่าองค์กรเราอยู่ได้ไหม ถ้าเกิดไม่ได้มาด้วยความถูกต้อง บัตรเสีย 600 ใบ
ที่ผมยื่นเรื่องผมแพ้ 2 คะแนน ผมยื่นเรื่องไป ให้นับใหม่ก็ไม่นับ อะไรตามกระบวนการแล้วออกในคณะกรรมการหยั่ง
เสียงออกตั้งแต่ต้นแล้วผิด ผิดครับ คะแนนยังผิดเลย นี่คือการร้องเรียน และมันต้องได้มาซึ่งกระบวนการที่ถูกต้อง 
จริงๆ อาจารย์พูดมันเกิดความเสียหาย แต่ถ้าเราถูกหลักเกณฑ์ ต้องเอาความถูกต้อง 
  นายประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป์ คุณอุดมครับ ผมก็มองอย่างนี้นะครับว่า ในเมื่อมันก็ผ่านการเลือกตั้ง
ไปแล้ว แล้วก็ถ้าเกิดเราทุกคนยอมรับในมติ และใช้ 7 คนเดิม มันก็จะจบนะครับ ไม่ทราบนะครับ  
  นายทวี  กาญจนภู ผมยืนก่อนครับ คือ กระบวนการเราก าลังเดินหน้าไป โหวตไปแล้วเอาแบบที่ 1 
เมื่อแบบที่ 1 เขียนแบบบนกระดานแล้ว ก็ต้องเดินหน้าไป แล้วก็การเลือกตั้งไม่ต้องมาเสียเวลาเลือก โหวตเป็นคนๆ 
ให้มันตลกเปล่าๆ โหวตเป็นแพ็คเลยครับ ทีเดียวไปเลยจบ เพราะมันเป็นข้อที่ 1 แล้วก็โหวตเป็นแพ็คไปเลย เพราะ 
สี่โมงแล้วครับ 
  ประธาน คืองี้ ผมคุยกับทางตัวแทน เขาบอกดีที่สุดคือ เสนอทีละชื่อนะครับ อย่าเหมารวม รับไม่รับ
ก็ว่ากันไปทีละชื่อ ก็ด าเนินไปอย่างนี้ เพราะเราได้ตัดสินใจแล้ว ก็ที่ 1 ก็เสนอรายชื่อคนที่ 1 มาแล้วก็รับหรือไม่รับก็
ว่ากันในที่นี้ แล้วก็ไล่ไปคนที่ 2 เสนอชื่อต าแหน่งที่ 1 ครับ 
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ขอเปลี่ยนไล่จากท้ายมาได้ไหมครับ เอาคนที่ไม่มี
ปัญหา เพราะว่าถ้าไล่จากท้ายมา มันจะได้ๆ  
  ประธาน มันเหมือนกัน 
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่เหมือนครับ เหมือนแก้ไขข้อบังคับเม่ือกี้ 
  นายทวี  กาญจนภู ขอเสนอโหวตดีกว่า ขอเสนอให้ท่านประธานเสนอโหวตว่าจะเลือกเป็นคนๆ 
หรือเลือกเป็นแพ็ค ขอให้ท่านประธานเสนอโหวตครับ 
  ประธาน คือ อย่างนี้ทางกรมเขาก็ติงมานิดหนึ่ง  ตัวแทนเขาก็บอกเอาทีละคนดีกว่า มันทีละ
ต าแหน่ง เพราะว่ามันเป็นต าแหน่งเฉพาะ กรรมการก็มาจากแต่ละเขต ไม่ควรเหมารวมนะครับ  
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  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานถูกต้องแล้วครับ 
  ประธาน รายชื่อ อย่างที่พูดกันเมื่อสักครู่แล้ว รายชื่อที่เสนอขึ้นมาก็คือ คล้ายๆเป็นรายชื่อผู้สมัคร 
แล้วรับไม่รับก็เท่านั้นเอง มีไหมครับ เชิญเสนอชื่อครับ  
  นายบุญชอบ  มีนาภา โทษนะครับท่านประธาน ผมไม่ทราบว่าท่านเข้าใจผิดหรือเปล่า  ที่ท่านขอไป
คราวที่แล้ว เรื่องยกเลิกก็คือยกเลิกล้มหมดแล้ว แต่ท่านขอให้เอาผลที่ได้คราวที่แล้ว มาเสนอเพ่ือให้เลือก เราถึงยอม
ว่า โอเค ผลที่ได้แล้วเอาทั้งแพ็คครับ ใช่ครับ เพราะว่าท่านขอเองเมื่อกี้ ว่าขอให้เลือก  
  นายอุดม  โชคศิริ คุณบุญชอบต้องเคารพกติกาของกรมบ้างเมื่อกี้เขาเสนออย่างไร แสดงคุณไม่ให้
เกียรติกับหน่วยงานของรัฐ ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วย เพราะผมจะตีรวนกับคุณไม่มีปัญหา แต่คุณต้องเข้าใจความถูกต้อง
ด้วย 
  ประธาน ok นะครับเมื่อกี้ อ.จรูญ เสนอคนสุดท้ายก่อน เสนอชื่อมาเลย  
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ผมขออนุญาตครับ ความหมายของการเลือกตั้งคืออะไรครับ แล้วคนที่จะ 
ถูกเลือกอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าครับ และก็เอาชื่อมาเหมือนเตี๊ยมเอาไว้ มันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะ 
  ประธาน ขอฟังทางกรมอธิบายนิดหนึ่ง ท่านตั้งใจฟังหน่อยครับ 
  นายเรืองชัย  โพนพุฒิ ขออนุญาตกราบเรียนนิดหนึ่ง การเลือกตั้งอย่างที่ผมกราบเรียนไปนะครับ  
ก็คือ ที่ประชุมใหญ่สามารถที่จะเลือกตั้งสมาชิกเพ่ือเป็นกรรมการของสหกรณ์ได้ ปีนี้ 7 คน การเลือกตั้งอันนี้จะพูด
ตามหลักก่อน หลักการเลือกตั้งก็คือว่า สมาชิกในที่ประชุมสามารถเสนอชื่อคนที่อยู่ในห้องประชุมนี้ สามารถเสนอชื่อ
ขึ้นมาแล้วก็ให้ที่ประชุมเลือก อันนี้คือหลักการกว้างๆ ส่วนในใจสมาชิกท่านจะเลือกใคร ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของท่าน 
สิ่งที่จะแนะน าท่านก็คือ 1.วันนี้การเลือกตั้งก็คือ ต้องเป็นองค์ประชุมที่ครบ ขณะนี้นะครับ องค์ประชุมที่ครบ 2 คนที่
จะเป็นกรรมการก็คือต้องเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ และที่ประชุม ก็ต้องเสนอเรื่องสมาชิกขึ้นมา บางท่านถามว่าคนที่
ไม่อยู่เลือกได้ไหม ข้อบังคับไม่ได้ก าหนดนะครับ แต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจตนารมณ์ของคนคนนั้น สมมติว่าท่าน
อาจจะสมัครไว้แล้วท่านไม่อยู่ก็สามารถเลือกได้ครับ แต่ส่วนที่ว่ามีคนเสนอชื่อคนที่ไม่อยู่ตรงนี้จะรู้เจตนารมณ์ได้
อย่างไรตรงนี้ไม่ทราบแต่เมื่อเลือกตั้งไปแล้วถ้าสมมติท่านนั้นไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการท่านก็คงจะแสดงเจตนา
ลาออกได้ แต่ว่ามันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ไหม ก็ต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าใน ณ วันนี้ ขอ
เรียนแนะน าว่า การเลือกตั้งก็คือ ถ้าจะเลือกแบบเปิดเผยวันนี้ เปิดเผยหมายถึงว่าโหวตยกมือ ก็ต้องมีสมาชิกเสนอชื่อ
บุคคลที่ท่านเห็นว่าจะเป็นกรรมการข้ึนมา จากนั้นที่ประชุมใหญ่ก็เลือกโหวต หรือท่านจะลงคะแนนลับก็ท าได้ มีการ
สมัครและก็ลงคะแนนนับในห้องนี้ ก็เปิดกันแล้วนับเสียงกัน ตรงนี้ก็คือ ขอแนะน าไว้อย่างนี้ แต่ว่าส่วนวิธีการท่านจะ
เสนอใคร หรือท่านจะเลือกใครตรงนั้นก็อยู่ที่สมาชิกในที่ประชุมครับ ขอบคุณครับ  
  ประธาน ก็น่าจะชัดเจนแล้วมั้ง 
  นายประณต  นันทิยะกุล ท่านประธานครับ คือไม่ได้ปฏิเสธท่านนะครับ แต่เมื่อกี้นี้เราได้มีการ 
ลงมติไปแล้ว ว่าข้อที่ 1 คือ เลือกตั้งโดยการน ารายชื่อสมาชิกท่ีได้รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งวันที่ 8 มาให้ที่ประชุมเลือก
เพียงชื่อเดียว เมื่อกี้นี้เราได้มีการลงมติไปแล้ว ขอให้ท่านประธานด าเนินการตามมติที่ประชุมด้วยครับ ขอบคุณครับ 
  ประธาน เข้าใจตรงกันแล้วหละ เพียงแต่ว่าตามระเบียบก็ให้สมาชิกเสนอรายชื่อแต่ละต าแหน่ง
ขึ้นมาทีละชื่อ และที่ประชุมก็เลือกตั้งว่าจะรับหรือไม่รับ 
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ผมจรูญ มหิทาฟองกุล เสนอกรรมการเขตท่ี 10 
นางสาวอารีย์ โพธิ์ขวัญครับ 
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  ประธาน รับหรือไม่รับ หมายถึงเลือกตั้ง นับด้วย  
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ขอประธานโทษครับ นางสาวอารีย์ ขอแสดงตัวหน่อยครับ ผมอยากจะ 
เห็นหน้า ยินดีรับหรือเปล่าครับ แล้วรายชื่อผู้ที่คู่แข่งขันไม่มีเลยหรือครับ 
  ประธาน มันผ่านไปแล้วครับ ตกลงได้คะแนนเสียงเท่าไหร่ 
  เจ้าหน้าที่ 88 คนครับ 
  ประธาน แล้วมีสมาชิกที่ไม่รับไหม สมาชิกท่ีไม่รับมีไหมครับ ยกมือขึ้นด้วย ไม่มีนะครับ 
  เจ้าหน้าที่ ไม่มีครับ  
  ประธาน ไม่มี โอเคนะครับ ที่ประชุมใหญ่มีมติ  88 ต่อ 0 นะครับ ที่เหลือก็ไม่ออกเสียงนะครับ ก็
รับนางสาวอารีย์ โพธิ์ขวัญ เป็นกรรมการด าเนินการเขตท่ี 10 เชิญ อ.จรูญครับ เชิญสมาชิกเสนอครับต่อไป  
  ประธาน เขต 8 ครับ 
  เจ้าหน้าที่ ขออนุญาตท่านประธานนะครับ ขอให้ผู้ที่ได้รับเลือกการมีมติให้เลือกตั้ง เดี๋ยวรบกวน
แสดงตัวด้านหน้าเวทีด้วยนะครับ หลังจากท่ีได้รับมติแล้ว ขอบพระคุณครับ  
  ประธาน อ.จรูญเสนอต่อเลยไหมครับ เขตท่ี 8  
  นายธงชัย  เกาะด่าน ผมนายธงชัย เกาะด่าน เลขสมาชิก 390040 เสนอกรรมการเขต 8  
นายชลวุฒิ พูลสมบัติ ครับ  
  ประธาน ที่ประชุมรับหรือไม่รับครับ ใครรับยกมือขึ้นครับ นับด้วยครับ  
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ขออนุญาตครับท่านประธาน ผู้ที่ถูกเสนอชื่อกรุณาไปที่หน้าเวทีประชุมได้
ไหมครับ  
  เจ้าหน้าที่ จ านวนนะครับ 100 รายครับ 
  ประธาน ก็รับ 100 ราย ใครไม่รับครับ ยกมือขึ้นครับ ไม่มีนะครับก็แสดงว่าที่ประชุมใหญ่มีมติ
เลือกตั้งคุณชลวุฒิ พูลสมบัติ เป็นกรรมการด าเนินการเขตท่ี 8 ครับ  เชิญเขตท่ี 7 เสนอใครครับ 
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ผมเสนอ อ.ประณต นันทิยะกุล ครับ  
  ประธาน ก็เสนอ รศ.ประณต นันทิยะกุล นะครับ สมาชิกในห้องประชุมรับไม่รับครับ ใครรับยกมือ
ขึ้นครับ เท่าไหร่ครับ  
  เจ้าหน้าที่ 84 รายครับ 
  ประธาน ใครไม่รับยกมือขึ้นครับ กี่คนครับนับครับ 
  เจ้าหน้าที่ 8 รายครับ  
  ประธาน ไม่รับ 8 ราย ตกลงเสียงส่วนใหญ่ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง รศ.ประณต นันทิยะกุล เป็น
กรรมการด าเนินการเขตท่ี 7 ขอบคุณครับ เชิญเสนอชื่อครับ 
  นายธงชัย  เกาะด่าน ผมขอเสนอกรรมการเขต 6 นายพารา รื่นสุนทร ครับ  
  ประธาน กรรมการเขต 6 นายพารา รื่นสุนทร สมาชิกรับหรือไม่รับยกมือขึ้นครับ  
  เจ้าหน้าที่ จ านวน 104 รายครับ  
  ประธาน ใครไม่รับยกมือขึ้นครับ ไม่มีนะครับตกลงที่ประชุมใหญ่มีมติเสียงส่วนใหญ่ 104 ต่อ 0 
เลือกตั้งคุณพารา รื่นสุนทร เป็นกรรมการด าเนินการเขตท่ี 6 ขอบคุณครับ เขตที่ 2 ครับ  
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  นายภัทรพณ  ติดตารัมย์ ครับ กรรมการเขตที่ 2 ผมภัทรพณ  ติดตารัมย์  390309 ขอเสนอ 
นายปฐมพงษ์ บรรพบุรุษ ครับ  
  ประธาน สมาชิกในห้องประชุมครับ ใครรับหรือไม่รับ กรรมการเขต 2 ปฐมพงษ์ บรรพบุรุษ  
ใครรับยกมือขึ้นนะครับ  
  เจ้าหน้าที่ 96 ราย 
  ประธาน ตกลงใครไม่รับยกมือขึ้นครับ มีไหมครับ  ไม่มีนะครับ ถ้าเช่นนั้นมติที่ประชุมใหญ่   
รับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการเขต 2 ปฐมพงษ์ บรรพบุรุษ เป็นกรรมการด าเนินการเขต 2 ด้วยคะแนนเสียงเท่าไหร่
นะครับ 96 ต่อ 0 ขอบคุณครับ เหรัญญิก เชิญเสนอชื่อครับ 
  น.ส.ดวงทิพย์  เชื้อพันธุ์ สมาชิก 404389 ดวงทิพย์  เชื้อพันธุ์ เสนอคุณอุดมค่ะ 
  สมาชิก ยังๆ  
  นายสุวัฒน์  กลิ่นเกษร เหรัญญิก เสนออ.ชาญวิทย์ อุปยโส ครับ  
  ประธาน สมาชิกในห้องประชุมครับ ใครรับอ.ชาญวิทย์ อุปยโส ยกมือขึ้นครับ เจ้าหน้าที่นับด้วย
ครับ  
  เจ้าหน้าที่ จ านวน 113 รายครับ  
  ประธาน 113 ราย ใครไม่รับยกมือขึ้นครับ ไม่มีนะครับ มี 1 เสียงนะครับ ตกลงมติที่ประชุมใหญ่มี
มติเสียงส่วนใหญ่เลือกตั้ง อ.ชาญวิทย์ อุปยโส เป็นเหรัญญิกครับ 
  นายสุวัฒน์  กลิ่นเกษร รองประธานเสนอคุณอุดม  โชคศิริครับ  
  ประธาน อันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า เราได้มีมติเลือกแบบที่ 1 ไปเรียบร้อย แต่ตอนนี้ท าให้
มันถูกตามระบบคือเสนอชื่อเท่านั้นเอง 
  นายประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป์ ท่านประธานครับ ผมนายแพทย์ประเสริฐ สมาชิก 354421 เสนอชื่อ 
รศ.ดร.ธีระพร  วีระถาวร ตามมติแบบที่ 1 ครับ  
  ประธาน ใครรับ รศ.ดร.ธีระพร  วีระถาวร ยกมือขึ้นครับ นับด้วยครับสมาชิก 
  เจ้าหน้าที่ จ านวน 32 ราย 
  ประธาน ใครไม่รับรศ.ดร.ธีระพร  วีระถาวร ยกมือขึ้นครับ  
  เจ้าหน้าที่ จ านวน 71 รายครับ  
  นายบุญชอบ  มีนาภา ท่านประธานขออนุญาตนะครับ ท่านลงมติครั้งที่แล้ว แล้วท่านขอที่ประชุม
ว่า ใช้แบบที่ 1 ก็คือรายชื่อต่อไปนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเลือกผิดจากนี้ผมว่า ท่านก็ไปพิจารณาเองก็แล้วกันนะครับ  
  นายสุวัฒน์  กลิ่นเกษร ขออนุญาตนะครับในเมื่อมีการรับ 32 และก็ไม่รับอีกจ านวนที่เยอะ 70 กว่า 
71 เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีการถามมติในที่ประชุมว่า จะเสนอใครเพ่ิมเติม และคนที่เสนอเพ่ิมเติมจะรับหรือไม่รับ 
เพราะถ้าเสนอเพ่ิมเติมแล้วมีคนรับ ก็ให้มาโหวตกันใหม่ระหว่าง รศ.ดร.ธีระพร กับคนที่เสนอข้ึนมาใหม่ เพื่อเป็น
ความยุติธรรมในที่ประชุมครับ 
  ประธาน อ.พรรณทิพย์ จะพูดหรือเปล่าหรือจะไปห้องน้ า คือตอนนี้เรามีมติภายใต้ทางเลือก 
ที่ 1 นะครับ ไม่ใช่ทางเลือกอ่ืนใดแล้ว 
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  นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ ท่านประธานคะ ดิฉันเองไม่เคยได้พูดในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ดิฉัน พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ นะคะ จากอดีตคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ ดิฉันไม่เคยพูด
ในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แม้จะมาประชุม แต่ครั้งนี้เราลงมติไปแล้วนะคะ ว่าเอาแบบที่ 1 ซึ่งดิฉันเองไม่เห็นด้วย
แต่ทีแรก แต่ว่าถ้ามติที่ประชุมเช่นนี้แล้ว ถ้าเสียงรับรอง อ.ธีระพรไม่พอ ก็ต้องไปท าการด าเนินการสรรหาใหม่ ไม่ใช่
มาเลือกเสนอกันในที่ประชุมนี้แล้วโหวตนะคะ ในเมื่อคนอ่ืนรับรองเกินครึ่งก็เรียบร้อยผ่านไปแล้ว แต่ถ้าเกิดเสียง 
อ.ธีระพรไม่เกินครึ่ง ต้องมีการด าเนินการในกรรมการที่ได้ไปวันนี้ไปประชุมกันและด าเนินการใหม่ถึงจะถูกต้องนะคะ 
ขอบคุณมากค่ะ 
  นายประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป์ ผมหมอประเสริฐครับ เห็นด้วยกับท่านอดีตคณบดีจิตวิทยาครับ ผมว่า
ตอนนี้เราเลือกแบบที่ 1 น ารายชื่อ 7 ท่านเข้ามาให้ที่ประชุมรับรับ แต่ถ้าที่ประชุมไม่รับรองท่านใด ต้องย้อนกลับไป
ให้สมาชิกใหม่ครับ ผมเห็นด้วยว่าน่าจะไปเลือกตั้งใหม่ ถ้าเกิดในที่ประชุมยังรวนอยู่นะครับ 
  นายประณต  นันทิยะกุล ผมขอสนับสนุน และขอให้กรรมการ 8 คนเป็นกรรมการสรรหาโดยการ
สรรหาทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก  
  นายสุวัฒน์  กลิ่นเกษร มันคนละแบบกันนะครับ 
  นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ ดิฉันก็สนับสนุนให้เลือกตั้งใหม่ หาก อ.ธีระพร ไม่ได้รับการเลือกทีนี้
แต่ไม่ใช่มาเลือกจากสมาชิกท่ีนี่นะคะ จ านวนนี้ไม่พอ ดิฉันต้องการเลือกใหม่หมด ถ้าของ อ.ธีระพรไม่ผ่าน 
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ผมมีความเห็นว่าอย่างนี้นะครับท่านประธาน เมื่อเราด าเนินการตาม
วาระแล้ว และก็มาเลือกถึงคนสุดท้ายที่ผมบอก เมื่อที่ประชุมไม่รับรองก็แปลว่าที่ประชุมไม่ได้เลือกคนนี้ เมื่อที่
ประชุมไม่ได้รับเลือกคนนี้ เราจะมาบอกว่าสมัครเข้ามาใหม่มันกะทันหันเกินไป เพราะฉะนั้นเราควรจะด าเนินการ
เฉพาะต าแหน่งนี้ต าแหน่งเดียวครับ และคราวนี้ท่านประกาศออกไปเลย ท่านไม่ถูกฟ้องแน่นอน รับสมัครต าแหน่งนี้
ใหม่อีก ส่วนไม่ต้องตั้งแล้ว หยั่งเสียงตั้งไม่ได้ เพราะเป็นโมฆะเอง ประธานกรรมการด าเนินการใช้สิทธิ์ด าเนินการ
ทั้งหมด 14 ต าแหน่งช่วยกันท าครับ 14 แล้วนะครับ ไม่ใช่ 8 ช่วยกันท า ท่านจะท าวิธีไหนถ้าหากว่าท่านเห็นว่า
เลือกตั้งจะเอาหย่อนบัตรหรือจะส่งไปรษณีย์ หรือจะเลือกในที่ประชุมใหญ่คราวหน้าแบบนี้ ท่านก็ก าหนดมา เพราะ
ถึงตอนนั้นแล้วทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่า มีใครสมัคร  มีใครเลือก จะเลือกอย่างไร เลือกท่ีไหน ผมเสนออย่างนี้ครับ 
ขอบคุณครับ 
  นายสุวัฒน์  กลิ่นเกษร ขออนุญาตเรียนถามเพ่ิมเติม ณ บัดนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อ ต าแหน่ง 
รองประธาน ไม่ได้ผ่านการรับรองในที่ประชุมนี้ ก็แสดงว่าไม่ได้รับเลือกถูกต้องไหมครับ และยังไม่ได้มีการเสนอชื่อ 
เมื่อกี้ก็เสนอกันไป ผมว่าอันนั้นเป็นโมฆะ แต่อยากให้ท่านประธานถามในที่ประชุมนี้ว่าจะด าเนินการเลือกตั้งในนี้ 
หรือจะจัดการเลือกตั้งใหม่โดยต าแหน่งนี้ต าแหน่งเดียวนะครับ หรือลองถามทางตัวแทนทางกรมว่า ทางออกอันนี้
เฉพาะต าแหน่งนี้ที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็นแบบไหน เลือกในนี้หรือไปด าเนินการเลือกตั้งใหม่ อันนี้ผมขอเรียนเสนอ
อย่างนี้ครับ  
  ประธาน อ.ครับจริงๆ ก็อยากจะให้สมาชิกใช้วิจารณญาณ ช่วยกันพิจารณา comments ต่างๆ ที่
เราพูดกันมาคราวที่แล้ว และคราวนี้ในการเลือกว่าจะเอาทิศทางใดก็มีข้อดี ข้อเสีย มีการท้วงติงเรื่องการเป็นตัวแทน 
การไม่เป็นตัวแทน มันก็มีประเด็นอย่างนี้นะครับ  
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  นายธ ารงค์  มะลิอ่อง อ.ครับ ผมนายธ ารงค์ ผมขอย้อนไปการประชุม ครั้งที่ผ่านมา เราก็มีปัญหา
ตรงนี้แหละครับ คือ ตรงนี้ต าแหน่งนี้คือต าแหน่งที่มีปัญหา แล้วถ้าทุกคนจ าได้ ใครอยู่ในที่ประชุมในวันนั้น น่าจะจ า
ได้ว่าต าแหน่งนี้เป็นต าแหน่งที่มีปัญหา คราวที่แล้วที่เราจะรับรองแบบนี้เราก็ยังขออนุญาตในที่ประชุมเลยว่า 
ต าแหน่งนี้ให้มีการแก้ปัญหากันก่อน ครั้งนั้นก็เป็นอย่างนั้น เพราะว่าต าแหน่งนี้เป็นต าแหน่งที่มีปัญหา มีการแพ้ชนะ
กัน 2 เสียง ซ่ึงทั้งผู้ที่สมัครก็ยังมีความข้องใจอยู่ในคะแนน ซึ่งเรามีการถกเถียงกันในที่ประชุมครั้งก่อนว่า ต าแหน่งนี้
คือต าแหน่งที่มีปัญหา เพราะฉะนั้น เรารับรองได้ 6 ต าแหน่งนี้ยังรับรองไม่ได้ ก็ไปด าเนินการใหม่ มันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
แล้วว่า แนวทางที่ 1 ที่เราเสนอไป มันจบแล้วครับ จบแล้ว ในเมื่อต าแหน่งที่มีปัญหาไม่ได้ ก็แขวน ก็เหมือนเราแขวน
ไว้ 1 ต าแหน่ง 6 ต าแหน่งนั้นก็เอาไปช่วย 8 ต าแหน่งเป็น 14 ต าแหน่ง 14 ต าแหน่งท่านก็เอาไปด าเนินการให้มัน
ถูกต้องซะ ก็ไม่เป็นไรนี่ครับ ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วครับ  
  นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล ขออนุญาตท่านประธานด้วยความเคารพ ขออนุญาตครับ เมื่อสักครู่นี้เอง 
ท่านรองที่พูดเข้าใจ ท่านเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราท าให้มันง่าย มันก็ง่าย แต่ถ้าท าให้มันยาก มันก็ยาก ต่างคนต่างคิด 
ต่างคนต่างท า ถามว่า เรามาท าท่ีนี่ให้มันง่ายก็คือว่า เมื่อสักครู่นี้เอง เราเลือกตั้งที่ 1 ใช่ไหม โอเค มันจบไปแล้ว แต่
ถ้ามีปัญหาเฉพาะรองประธานกรรมการ คือ รศ.ดร.ธีระพร  วีระถาวร เขตนี้รองประธานคนนี้มีปัญหา ไม่จ าเป็นต้อง
เลือกตั้งทั้งหมด เอาเฉพาะเขตนั้นเท่านั้นมันง่าย เราต้องประหยัดรายจ่ายของเราบ้าง ตรงนี้สิ กระผมเคยพูดตั้งแต่
วาระท่ีผ่านมาใช่ไหม ถ้าใครมีปัญหาเฉพาะขออนุญาตรวมที่ท่านพูด ท่านก็เข้าใจนะครับ โอเคท่านไม่ยอม แต่ถ้า
คู่กรณี 2 คนไม่ยอมในเขตนั้น ไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกท้ังหมด เอาเฉพาะเขตนั้นตัดสินใจมันชัวร์ที่สุดแล้ว จบ โอเค
ครับแค่นั้นเอง 
  ประธาน อันนี้ต าแหน่งรองประธานครับ ไม่ใช่กรรมการเขต เชิญครับอ. 
  นายประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป์ กราบเรียนท่านประธาน และท่านสมาชิก จริงๆ ผมก็เคารพของมติ
ของประชาธิปไตยเสียงข้างมาก แต่ว่าอย่างที่บอก เราเลือกแบบที่ 1 ก็คือแบบที่ 1 เมื่อแบบที่ 1 ผ่านกี่เสียงก็จบไป 
ต าแหน่งไหนที่ไม่ผ่าน ผมว่าเป็นเรื่องของประชาธิปไตย ก็ต้องส่งกลับไปให้ส าหรับมวลสมาชิกทั้งหมดเป็นผู้ตัดสินใจ 
และผมเห็นว่าเราแก้มติข้อบังคับไปแล้วว่าจะมีการแต่งตั้งให้ที่ประชุมใหญ่ สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการหยั่งเสียง
ต่อไป ผมว่าเราก็ด าเนินการตามนั้นไปก็ได้ เพราะว่าผมว่ามันก็ไม่ได้รีบ ตอนนี้เรามี 14 คน คณะกรรมการสหกรณ์ก็
สามารถด าเนินการได้คล่องตัวขึ้น ความเห็นผมเป็นอย่างนั้นนะครับ คือรอให้ข้อบังคับแก้ และเรามาเลือกตั้งของ
ประธานหยั่งเสียงต่อ และเสมือนหนึ่งรองประธานได้ลาออก ท านองนี้ผมเห็นว่าอย่างนี้นะครับ  
  ประธาน อย่างนี้นะครับ จะให้ข้อมูลเพ่ิมนิดหนึ่งก็คือ 
  นายอุดม  โชคศิริ ขออีกนิดหนึ่งนะครับ ขอให้อาจารย์สรุปนิดเดียว ท่านสมาชิกครับ ผมอุดมนะ
ครับว่า ท าไมมันยุ่งยากเรื่องต าแหน่งแบบนี้ผมเรียนให้ทราบเลยว่าต าแหน่งนี้เป็นผู้บริหารที่ต้องเซ็น ที่จะต้องมี
อ านาจเซ็น เพราะฉะนั้นโปรดให้สมาชิกพิจารณาดุลยพินิจดูว่า ถ้าเกิดว่าความเสียหายที่เกิดข้ึนในอนาคตเราไม่ทราบ 
แต่นี่คืออ านาจเซ็น ท าไมมันถึงยุ่งยากอยู่ต าแหน่งนี้ ต้องเข้าใจเรียนสมาชิกครับ สมาชิกเงินเดือนน้อย สิทธิคนที่มีเงิน
มาก หรืออะไรก็ตามในการบริหารสหกรณ์ ดอกเบี้ยกู้ดอกเบี้ยน้อย สวัสดิการมาก ปันผลเยอะ มันมีผลในเรื่อง
หลักการสหกรณ์ที่จะเข้าบริหารงานสหกรณ์ ทุกคนเป็นเจ้าของกิจการ 1 สิทธิ์ 1 เสียงของท่านเท่ากัน เพราะฉะนั้น
ตรงนี้ฝากไว้ด้วยในการบริหารงานนะครับผม ขอบคุณครับไม่ต้องมาบอกว่าชี้น าอะไรทั้งนั้น แต่อยากให้รู้หลักการ
ของสหกรณ์ให้ดี  
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  นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ ขอบคุณมากค่ะ ดิฉันอยากจะพูดอีกสักนิดหนึ่งว่า ต าแหน่งนี้เป็น
รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ของพวกเราจุฬาฯ ทั้งหมด เพราะฉะนั้นดิฉันว่าการท่ีจะสรรหาหรือเลือกตั้งใหม่สัก
ครั้งหนึ่ง มันไม่ได้เสียหายอะไร เพ่ือความม่ันคง ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราจะตัดสิน
ด้วยคนร้อยกว่าคนในที่นี้ไม่ได้ เรามีสมาชิกเป็นหมื่นคน เพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดตรงนี้ว่า ความยุติธรรม และ
ความเป็นประชาธิปไตยจะต้องอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสมอ ขอบคุณมากค่ะ 
  ประธาน ขอบคุณครับ 
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ท่านประธานที่เคารพ ขออนุญาตครับ คืออย่างนี้ครับท่านประธาน 
ในเมื่อต าแหน่งรองประธานกรรมการนี้เท่ากับว่างไป 1 ต าแหน่ง สมมติถ้าเกิดเลือกตั้งวันนี้ไม่ได้ก็โอเค ก็ไปเลือกตั้ง
ใหม่ ผมอยากจะให้ยอมตรงนี้เลย อีก 4 เดือนแล้วเลือกตั้งก็รวมเป็นของใหม่ที่ว่าอีก 8 ต าแหน่ง เพิ่มอีกต าแหน่งก็
เป็น 9 ต าแหน่ง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งอีก ถ้าไม่เลือกตั้งวันนี้ ขอบคุณมากครับ  
  ประธาน ค าแนะน านะครับ ทางตัวแทนกรมก็บอกว่า ตกลงขอให้ยืนยันอีก 1 รอบนะครับว่า 1-6 
ต าแหน่งที่เลือกไปแล้ว ว่าเรารับรองใช่ไหมครับ ว่าเราได้เลือกตั้ง 1-6 อย่างถูกต้อง โอเคไหมครับ จะได้ลงบันทึกใน
รายงานการประชุมในครั้งนี้ ส่วนอีก 1 ต าแหน่งที่มีปัญหาอยู่ ก็ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ ทางกรมคงใช้เวลาไม่เกิน 1 
เดือน ในการที่จะเห็นชอบข้อบังคับท่ีเราแก้ไขไปเรียบร้อย มันก็จะ ด าเนินการไปได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องมาให้
กรรมการไปเป็น เราก็จะตั้งกรรมการหยั่งเสียงได้ ท าอะไรก็ได้คราวนี้ มันก็จะด าเนินไปตามนั้น ทีนี้ประเด็นว่าจะยืด
ไปควบรวมกับชุดใหม่อีก 1 ชุดเลยไหม ก็มีความเป็นไปได้ แต่ก็จะต้องกินเวลาไปอีก ปกติเราเลือกประมาณ พ.ย. ถ้า
ผมจ าไม่ผิด ถ้าอยากจะประหยัดงบประมาณก็จะไปถึงตรงนั้นและควบต าแหน่งรองตรงนี้ไปอีก 1 ต าแหน่งก็ไม่เสีย
งบประมาณนะครับ  
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ท่านประธานครับ แต่ต้องเข้าใจว่า ต าแหน่งรองประธานคนนี้ที่ขาด
ไป มีวาระแค่ 1 ปีนะครับ  
  ประธาน ถูกต้อง  
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ตอนที่สมัครต้องมี 2 ต าแหน่ง อีกต าแหน่งหนึ่งเป็น 2 ปี อีกต าแหน่ง
เป็นปีเดียว ขอบพระคุณครับ 
  ประธาน ตกลงถ้าเป็นไปตามนี้ ไม่แน่ใจว่าครบองค์ประชุมหรือเปล่าตอนนี้ ลองยกมือแล้วนับใหม่ 
จะครบ 100 ไหม  
  เจ้าหน้าที่ ตอนนี้ยกมือรับรอง 6 ต าแหน่งใช่ไหมครับ  
  ประธาน เชิญกรรมการทั้ง 6 ท่านที่ได้รับเลือกตั้งยืนโชว์ตัวให้เจ้าหน้าที่ดูข้างหน้าหน่อยครับ จริงๆ 
เมื่อกี้เราเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้วแหละ คราวนี้ให้มาโชว์ตัวทั้ง 6 ต าแหน่งอีก 1 รอบเป็นทางการ ได้เท่าไหร่ครับ  
  เจ้าหน้าที่ จ านวน 90 รายครับ  
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    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 6 ท่าน เป็นคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ต่อไป ดังนี้ 
   1. ต าแหน่งเหรัญญิก  ได้แก่ อ.ชาญวิทย์   อุปยโส  
   2. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 2  ได้แก่ นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ 
   3. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 6 ได้แก่ นายพารา รื่นสุนทร   
   4. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 7 ได้แก่ รศ.ประณต นันทิยะกุล 
   5. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 8 ได้แก่ นายชลวุฒ ิ พูลสมบัติ 
   6. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 10 ได้แก่ น.ส.อารีย์ โพธิ์ขวัญ 
  ประธาน ทั้งหมดก็ได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่เรียบร้อยนะครับ ทีนี้ขอมติอีก 1 รอบ เรื่อง
ที่ว่าถ้าเราจะอีก 1 ต าแหน่งที่มีปัญหา เราก็จะยกไปรวมกับการเลือกตั้งกรรมการอีก 1 ชุด ในราว พฤศจิกายน 
ตามปกติที่เราด าเนินการตามปกติอยู่แล้วและในช่วงนั้น เราก็จะมีกรรมการตามปกติท่ีเราสามารถจะท าตามจารีต
ประเพณีได้อย่างที่เราเคยท ากันมาก่อน ถ้าเห็นด้วยกับตรงนี้ ก็ช่วยยกมือขึ้นอีก 1 รอบครับ โอเคนะครับ เสียงส่วน
ใหญ่ 
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ครบองค์ประชุมหรือเปล่าครับ 
  เจ้าหน้าที่ จ านวน 91 รายครับ ผ่านแล้วครับ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกตั้งคณะกรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ต าแหน่ง
รองประธานกรรมการ มีวาระ 1 ปี ในเดือนพฤศจิกายน เลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ 
  นายทวี  กาญจนภู เพราะฉะนั้นท่านประธานต้องปิดประชุมครับไม่ถึง 100 คน 
  ประธาน อันนี้ลงมติเมื่อสักครู่ตกลง 91 ใช่ไหมครับ  
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต เมื่อกี้ไม่ใช่นับองค์ประชุม  
  ประธาน ลงมติเป็นไปตาม 
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ถ้าองค์ประชุม เกือบ 200 คนครับ 
  นายธ ารงค์  มะลิอ่อง อ.ครับ ขอมติรับรองผู้ประสานงานด้วยครับ เดี๋ยวมันจะยืดเยื้อนะครับ อ.ขอ
รับรองเท่านั้นเอง เพราะผู้ประสานงานเขาก็รออยู่ครับ อยากให้ประธานเร่งรัดหน่อยครับ ผู้ประสานงานเดี๋ยวพวกเรา
จะไม่พอกัน 
  ประธาน ไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น 
  นายธ ารงค์  มะลิอ่อง ไม่มีปัญหา อ.ก็ขอแค่มติ แล้วก็รับรอง มันจะได้จบกันครับ 
  ประธาน โอเค ขอมติเลือกตั้งผู้ประสานงาน ยกมือขึ้นครับ  
  สมาชิก จบเลยครับ ผ่านเลยครับ  
  ประธาน มีใครไม่เห็นด้วยมีไหมครับ  ไม่มีนะครับ  
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  นายทวี  กาญจนภู มติผู้ประสานงานไม่นับคะแนนหรือครับ ตรงนี้ก็ต้องนับคะแนนด้วยนะครับ 
  ประธาน อย่างนี้นะครับทางฝ่ายกฎหมายชี้แจงว่า เรื่องของผู้ประสานงานเป็นมติรับทราบครับ อัน
นี้ฝ่ายกฎหมายบอกมานะครับ จะโหวตใหม่อีกทีหนึ่งหรือ เอาผู้ประสานงานยกมืออีก 1 รอบ รับทราบมติรับทราบ 
  นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ช่วยกันยกๆ หน่อยจะได้ผ่านๆ ไปจะได้กลับบ้าน  
  ที่ประชุมพิจารณา มีมติรับทราบผลการการเลือกตั้งประสานงานประจ าหน่วย จ านวน 26 คน 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   รับรองรายงานการประชุม 
    1.1 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2561 
   ประธาน ไม่ต้องนับแล้ว เพราะเป็นเสียงส่วนใหญ่ทั้งหมดโอเคนะครับ ทีนี้ไปวาระที่ 3 นะ
ครับ วาระท่ี 3 รับรองรายงานการประชุม 3.1 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2561 ครับ มีจะแก้ไข
ตรงไหนเชิญเลยนะครับ เราได้แจกเอกสารไปแล้วล่วงหน้าครับ มีแก้ไขไหมครับ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจ าปี 2561 ทุกท่านอ่านแล้วนะครับ เราแจกให้เรียบร้อย มีแก้ไขไหมครับ  
   นายทวี  กาญจนภู ตอนนี้น่าจะไม่ครบองค์ประชุมแล้วมั้ง 
   ประธาน มีคนติงมาไม่ครบองค์ประชุม เจ้าหน้าที่นับองค์ประชุมครับ ได้เท่าไหร่ครับ  ครบ
องค์ประชุมไหมครับ ใครอยู่ข้างนอกเชิญนะครับ ขอให้ครบองค์ประชุมหน่อย  
   เจ้าหน้าที่ 105 คนครับ  
   ประธาน 105 คนนะครับ ตกลงถ้าไม่มีใครขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญประจ าปี 
2561 ขอมติรับรองรายงานการประชุมหน่อยครับ นับคะแนนหน่อยครับ เจ้าหน้าที่เหนื่อยหน่อย นับคะแนนบ่อย 
เท่าไหร่ครับ รับรองเท่าไหร่ครับ 
   เจ้าหน้าที่ 87 ครับ 
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2561 
    1.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 2 
   ประธาน ใครไม่รับรองยกมือขึ้นครับ ไม่มีนะครับรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 
นะครับประจ าปี 2561 ครั้งที่ 2 รายงานการประชุมวิสามัญประจ าปี 2561 ครั้งที่ 2 มีประเด็นที่อ่านมาแล้วอยากจะ
แก้ไขปรับปรุงมีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีขอมติรับรองการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2561 ยกมือขึ้นครับ  
   เจ้าหน้าที่ 82 ครับ 
   ประธาน 82 ไม่รับรองมีไหมครับยกมือขึ้นครับ ไม่มีนะครับ ถ้าอย่างนั้นเสียงส่วนใหญ่นะ
ครับ 82 คะแนนรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี ครั้งที่ 2 2561 ขอบคุณครับ วาระสุดท้ายเรื่องอ่ืนๆ
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 2 
 

ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย จ�านวน 26 คน

3.1

3.2

ประจ�าปี  2561 ครั้งที่ 2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ�าปี 2561 ครั้งที่ 2 มีประเด็นที่อ่านมาแล้วอยากจะ

รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ�าปี 2561 ยกมือขึ้นครับ

ประชุมใหญ่วิสามัญประจ�าปี

ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1
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ระเบียบวาระท่ี  4   วาระอ่ืนๆ  
   ประธาน วาระสุดท้ายเรื่องอ่ืนๆ ก็เป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ไหมครับ อยู่
ที่จะรายงานไหมครับ เพราะหลายรอบไม่มีโอกาสรายงาน ประธานอยู่ไหมครับ กลับไปแล้ว ถ้ากลับไปแล้ว แล้วจะมี
ตัวแทนรายงานไหมครับ ถ้าไม่มีประธานกลับไปแล้ว ไม่มีกรรมการตัวแทนมอบหมายให้รับผิดชอบรายงานก็มี
ประเด็นอ่ืนอีกไหมครับวันนี้ ถ้าไม่มีก็ขอบคุณมากนะครับ ขออนุญาตปิดประชุมครับ ขอบคุณครับ  
 
เลิกประชุมเวลา 16.52  น. 
 

นายจุมพล  พูลภัทรชีวิน 
ประธานกรรมการ 
ประธานที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 

นายณรงค์  เพชรสุก 
เลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 
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ตัวแทนรายงานไหมครับ ถ้าไม่มีประธานกลับไปแล้ว ไม่มีกรรมการตัวแทนมอบหมายให้รับผิดชอบรายงานก็มี
ประเด็นอ่ืนอีกไหมครับวันนี้ ถ้าไม่มีก็ขอบคุณมากนะครับ ขออนุญาตปิดประชุมครับ ขอบคุณครับ  
 
เลิกประชุมเวลา 16.52  น. 
 

นายจุมพล  พูลภัทรชีวิน 
ประธานกรรมการ 
ประธานที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 

นายณรงค์  เพชรสุก 
เลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 
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เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการดำาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจำาหน่วย ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2
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เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2562 

 

 ตามที่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2561 ครั้งที่ 3 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ ากัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่สามารถเลือกตั้ง
ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย บัดนี้ 
นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 แล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป  
 คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ในการประชุมครั้งที่ 
1224/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้มีมติก าหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2561 ครั้งที่ 4  
เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและเลือกตั้ง  
ผู้ประสานงานประจ าหน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี 2562  
 

  อ านาจหน้าที่ 
  1 ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และ
เลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์  
  2 ด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี 2561 (ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561) จ านวน 1 ต าแหน่ง ดังนี้  
   2.1 รองประธานกรรมการ  1 ต าแหน่ง    วาระอยู่ในต าแหน่ง 1 ปี 
  3 ด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี 2562 จ านวน 8 ต าแหน่ง ดังนี้ 
   3.1 ประธานกรรมการ   1 ต าแหน่ง   วาระอยู่ในต าแหน่ง 2 ปี 
   3.2  รองประธานกรรมการ  1 ต าแหน่ง   วาระอยู่ในต าแหน่ง 2 ปี 
   3.3  เลขานุการ  1 ต าแหน่ง   วาระอยู่ในต าแหน่ง 2 ปี 
   3.4 กรรมการด าเนินการ เขตท่ี 1  1 ต าแหน่ง   วาระอยู่ในต าแหน่ง 2 ปี 
   3.5 กรรมการด าเนินการ เขตท่ี 3  1 ต าแหน่ง   วาระอยู่ในต าแหน่ง 2 ปี 
   3.6 กรรมการด าเนินการ เขตท่ี 4  1 ต าแหน่ง   วาระอยู่ในต าแหน่ง 2 ปี 
   3.7 กรรมการด าเนินการ เขตท่ี 5  1 ต าแหน่ง   วาระอยู่ในต าแหน่ง 2 ปี 
   3.8 กรรมการด าเนินการ เขตท่ี 9  1 ต าแหน่ง   วาระอยู่ในต าแหน่ง 2 ปี 
  4 ด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย      
ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562  
 5 น ารายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสูงสุด เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
เพ่ือเลือกตั้งกรรมการด าเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ 
 6 น าเสนอผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วยให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2

รองประธานกรรมการด�าเนินการ
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
จัดท�าโดย

ผู้ร่วมจัดท�า
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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สหกรณออมทรัพย

ยกระดับเศรษฐกิจ

ชีวิตแจมใส

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2218-0555  โทรสาร 0-2611-7411

http://www.savings.chula.ac.th    e-mail:sav.coop@chula.ac.th


