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• วาระครบอีกปีท่ีผา่นไป    กิจกรรมดาํเนินไดอ้ยา่งกา้วหนา้ 

อุปสรรคยอ่มมากมีธรรมดา   ปวงปัญหาลว้นแกไ้ขสาํเร็จดี 

 

• เร่ืองเร่งด่วนไดด้าํเนินเดินตามแผน  งานประจาํ เร่งแล่น ตามวถีิ 

เจา้หนา้ท่ี กรรมการ ร่วมงานดี   จวบส้ินปี มีผลงาน เบิกบานใจ 

 

• สร้างประโยชน์ โภชน์ผลดี มีหลากหลาย  คือเป้าหมาย “คดก.” ขอโปร่งใส 

ธุรกิจ นานานาํ ทาํกาํไร    สมาชิกผอ่งใสสุขสาํราญ 

 

• ขอขอบคุณ “กรมส่งเสริมสหกรณ์”  ความเดือนร้อน ร่วมดว้ย ช่วยประสาน 

รักษากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั กระชบังาน  วเิคราะห์ผา่น “ระดบัดีเลิศ” เพริดภูมิใจ 

 

สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ไดรั้บการจดัลาํดบัมาตรฐานสหกรณ์ประจาํปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลศิ” 
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                       สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั   

สารจากประธานกรรมการ 
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รายนามคณะกรรมการดาํเนินการ ประจําปี 2561 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร 

ประธานกรรมการ 
นายอภิรักษ ์ สุวรรณจินดา 

กรรมการและเลขานุการ 

นายวธิาน  ขาํบุญลือ 

รองประธานกรรมการ 

นายเกรียงศกัด์ิ  อารยะวรีสิทธ์ิ 

กรรมการ 

นาวาอากาศเอกวลัลภ  พรมบาง 

กรรมการ 

26 พฤษภาคม 2561 – 24 พฤษภาคม 2562 (ลาออก) 

 

ศ.โอภาวดี  เขม็ทอง 

กรรมการ 

ถึงแก่กรรม เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 

นายดาํรงค ์ ยิม้สรวล 

กรรมการและเหรัญญิก 

26 พฤษภาคม 2561 – 15 เมษายน 2562 (ลาออก) 

นายธวชัชยั  วบูิลยพ์นัธ์ 

กรรมการ 

26 พฤษภาคม 2561 – 15 เมษายน 2562 
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นางสาวนนัทพร  ธรรมสุทธิโธ 

ผูต้รวจสอบกิจการ 

24 พฤศจิกายน 2561 - 25 พฤษภาคม 2562 
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นางจิราภรณ์  อรนอ้ม 

ผูช่้วยผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ นางสาวลดัดาวลัย ์ สง่าญาติ 

หวัหนา้งานบญัชี / การเงิน 

นางสาวจิราภรณ์  สีทอง 

เจา้หนา้ท่ีนิติกร 

นางสาวสุดารัตน์  ภาษี 

เจา้หนา้ท่ีงานขาย / เร่งรัดหน้ีสิน 

นางสาวจิรฉตัร  เนตรนอ้ย 
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เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
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นางจิรัชยา  บุญมาเลิศ 
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ประจาํ ณ โครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา) 

นายฐิติพงศ์  กรุตนารถ 

ผู้ดแูลโครงการเคหสถาน 15 (ลาํลกูกา) 

นางสาวรัฏดาวลัย์  ศรีทอง 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ / การตลาด  
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กจิกรรมสหกรณ์ 

ประชมุใหญ่สามญัสมาชิก ประจําปี 2560 

ณ หอประชมุสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ (คลองกุ่ม) วนัเสาร์ ท่ี 26 พฤษภาคม 2561 
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การจ่ายเงินปันผล – เฉล่ียคืน ใหแ้ก่สมาชิก ประจาํปี 2561 

วนัเสาร์ท่ี 7 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ (คลองกุ่ม) 

กจิกรรมสหกรณ์ 
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กจิกรรมสหกรณ์ 

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2561 

วนัเสาร์ที ่25 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ (คลองกุ่ม) 
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ระเบียบวาระที ่ 1 

เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 1.1 ประกาศสหกรณ์ฯ เร่ือง ให้ติดต่อขอรับเงินปันผล – เฉลีย่คืนค้างจ่าย 

 ทางสหกรณ์ฯ ไดมี้ประกาศท่ี 23/2562 ลงวนัท่ี 17 เมษายน 2562 เร่ือง ให้ติดต่อขอรับเงินปันผล - 

เฉล่ียคืน ปี 2551 คา้งจ่าย ซ่ึงมีจาํนวน 1,511 ราย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 155,067.56 บาท (หน่ึงแสนห้าหม่ืน                 

หา้พนัหกสิบเจด็บาทหา้สิบหกสตางค)์  (เป็นเงินปันผลจาํนวน 155,067.56 บาท และไม่มีเงินเฉล่ียคืน)  

 ทั้งน้ีโดยแจง้ให้สมาชิกมาติดต่อขอรับเงินภายในเวลาท่ีกาํหนดแลว้ มิฉะนั้นสหกรณ์ฯจะโอนเขา้

เป็นเงินสาํรองต่อไป 

 1.2 ประกาศสหกรณ์ฯ เร่ือง ให้ติดต่อขอรับเงินรอจ่ายคืนค้างจ้าย (เกนิ 10 ปี) 

 ทางสหกรณ์ฯ ไดมี้ประกาศท่ี 24/2562 ลงวนัท่ี 17 เมษายน 2562 เร่ือง ใหติ้ดต่อขอรับเงินรอจ่ายคืน

คา้งจา้ย (เกิน 10 ปี) สหกรณ์มีการจาํหน่ายออกจากสมาชิกและยงัเป็นสมาชิก จาํนวน 176 ราย รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 686,335.05 บาท (หกแสนแปดหม่ืนหกพนัสามร้อยสามสิบหา้บาทหกหกสตางค)์   

 ทั้งน้ีโดยแจง้ให้สมาชิกมาติดต่อขอรับเงินภายในเวลาท่ีกาํหนดแลว้ มิฉะนั้นสหกรณ์ฯจะโอนเขา้

เป็นเงินสาํรองต่อไป 

 1.3 กรรมการดําเนินการ (ศ.โอภาวสดี  เข็มทอง) ถึงแก่กรรม  

 เน่ืองจาก ศ.โอภาวดี  เขม็ทอง กรรมการดาํเนินการ เสียชีวติ เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562  

 1.4 กรรมการดําเนินการ ขอลาออก 

 1. นาวาอากาศเอก วลัลภ  พรมบาง กรรมการ ได้ขอลาออกจากการเป็น กรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ฯ ตั้ งแต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือลงวนัท่ี 24 มกราคม 2562 และ                      

มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ คร้ังท่ี 3/2562 วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 

 2. นายดาํรงค์  ยิ้มสรวล กรรมการและเหรัญญิก ได้ขอลาออกจากการเป็น กรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วนัท่ี 15 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป ตามหนงัสือลงวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 และมติท่ีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ คร้ังท่ี 7/2562 วนัท่ี 19 มีนาคม 2562  

 1.5 การสรรหาผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกจิการ 

 เน่ืองจากการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการอยู่ครบวาระตามตามขอ้บงัคบั 66 ซ่ึงตอ้งทาํการเลือกตั้ง 

แทน จาํนวน 7 คน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาผูส้มัครรับเลือกตั้ งเป็น

คณะกรรมการดาํเนินการ ไดมี้ผูส้นใจยืน่ใบสมคัร รวม 15 คน ส่วนผูต้รวจสอบกิจการตามระเบียบขอ้บงัคบั

ขอ้ 88 และระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย  การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการไดมี้ผูส้นใจยื่น

ใบสมคัร รวม 2 คน  

 

  มต ิ  ................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที ่ 2 

 

2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ คร้ังที ่50 ประจําปี 2560 

โดยสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั 

วนัเสาร์ ที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ณ หอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4  

ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
………………………………………………………………………………………………. 

สมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ไดท้าํการประชุมใหญ่สามญั คร้ังท่ี 50 ประจาํปี 2560            

ณ หอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ หมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม                

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม และ        

นายอภิรักษ ์ สุวรรณจินดา เลขานุการคณะกรรมการ ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุมใหญ่ 

สมาชิกผูม้าประชุม  จาํนวน      357  คน  

สมาชิกทั้งหมด  จาํนวน   3,393  คน 

 คณะกรรมการดําเนินการมาประชุม 

 1. ดร. สมคิด  ดิสถาพร   ประธานกรรมการ 

 2. นายวธิาน  ขาํบุญลือ  รองประธานกรรมการ 

 3. นายอภิรักษ ์  สุวรรณจินดา  กรรมการและเลขานุการ   

 4. นายดาํรงค ์  ยิม้สรวล   กรรมการและเหรัญญิก 

 5. นาวาอากาศเอก วลัลภ พรมบาง   กรรมการ 

 6. นายเกรียงศกัด์ิ  อารยะวรีสิทธ์ิ  กรรมการ 

 7. นายวนิยั  เพง็ทุ่ม   กรรมการ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวพรทิพย ์ กมลพฒันะ  นกัวชิาการสหกรณ์ชาํนาญการ 

       ผูแ้ทนสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์ 

       กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1 

 2. นางสาววนาพร ทองทิ   นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการ 

ผูแ้ทนสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร 

 3. นางสาวสุภางค ์ เวสารัชอารียก์ุล  ผูส้อบบญัชีเอกชนรับอนุญาต  

 4. นางสาวพรรณพิมล จีระธญัญาสกุล  ผูแ้ทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 5. วา่ท่ีร้อยเอก ขวญัชยั     หนูรุ่ง   ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ  
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เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 

 เม่ือสมาชิกมาครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัขอ้ 55 แลว้ ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ 

เป็นประธานในท่ีประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ดร.สมคิด ดิสถาพร ประธานในท่ีประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 1.1 ประกาศสหกรณ์ฯ เร่ืองให้ติดต่อขอรับเงินปันผล - เฉลีย่คืนค้างจ่าย 

 สหกรณ์ฯ ไดมี้ประกาศท่ี 24/2561 ลงวนัท่ี 17 เมษายน 2561 เร่ือง ให้ติดต่อขอรับเงินปันผล - เฉล่ีย

คืนคา้งจ่าย ประจาํปี 2548 ซ่ึงมีจาํนวน 1,441 ราย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 658,895.33 บาท (หกแสนห้าหม่ืน                  

แปดพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์)  (เป็นเงินปันผลจาํนวน 658,895.33 บาท และไม่มี              

เงินเฉล่ียคืน)  

 ทั้งน้ีโดยแจง้ให้สมาชิกมาติดต่อขอรับเงินภายในเวลาท่ีกาํหนดแลว้ มิฉะนั้นสหกรณ์ฯ จะโอนเขา้

เป็นเงินสาํรองต่อไป 

 1.2 กรรมการดําเนินการ  ถึงแก่กรรม  

 เน่ืองจาก พนัตาํรวจเอก สุเทพ  แกว้รัตน์ กรรมการดาํเนินการ เสียชีวติ เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2561  

 1.3 กรรมการดําเนินการ ขอลาออก  

 เน่ืองจาก นางสาวป๋ิม เทศรําพรรณ กรรมการ ได้ขอลาออกจากการเป็น กรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วนัท่ี 12 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป ตามหนงัสือลงวนัท่ี 12 เมษายน 2561 และมติท่ีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ คร้ังท่ี 10/2561 วนัท่ี 26 เมษายน 2561 

 1.4 ผู้ตรวจสอบกจิการ ขอลาออก 

 เน่ืองจาก นางสุทธิพร ตนัมงคล ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ไดข้อลาออกจากการเป็น ผูต้รวจสอบ

กิจการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 เป็นตน้ไป ตามหนงัสือลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 และ       

มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ คร้ังท่ี 12/2560 วนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 

 1.5 การสรรหาผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกจิการ 

 เน่ืองจากการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการอยู่ครบวาระตามขอ้บงัคบั ขอ้ 66 ซ่ึงตอ้งทาํการเลือกตั้ง     

แทน จาํนวน 4 คน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาผูส้มัครรับเลือกตั้ งเป็น

คณะกรรมการดาํเนินการ ไดมี้ผูส้นใจยื่นใบสมคัร รวม 4 คน ส่วนผูต้รวจสอบกิจการตามขอ้บงัคบัขอ้ 88 

และระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย  การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการไดมี้ผูส้นใจยืน่ใบสมคัร 

จาํนวน 1 คน  

 1.6 เล่ือนระเบียบวาระที ่9 มาพจิารณาก่อน  โดยพจิารณาต่อจากวาระที ่2 

 ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคร้ังท่ี 12/2561 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติ

เห็นชอบร่างแก้ไขข้อบงัคบัสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ.2561 ข้อ 63 วรรคสอง                    

และข้อ 88 วรรคสอง พ.ศ.2561 และ เห็นชอบให้กําหนดระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด                   
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ว่าด้วย การสรรหาผูส้มคัร รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2550                

แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2561 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 วนัท่ี 26 

พฤษภาคม 2561 ทั้งน้ีเพื่อให้การดาํเนินการเป็นไปด้วยดีสอดคล้อง/รองรับกับวิธีการสรรหาผูส้มัคร           

รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ ท่ีว่างลงตามวาระหรือว่างลงก่อนครบวาระจึงขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนุมติั ใหเ้ล่ือนระเบียบวาระท่ี 9 มาพิจารณาก่อน โดยพิจารณาต่อจากวาระท่ี 2 

 นายวธิาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ตามระเบียบวาระไดมี้การบรรจุวาระตามลาํดบั

แลว้ ปรากฏเหตุการณ์กรรมการท่านหน่ึงลาออก หลงัจากไดมี้การปิดรับสมคัรเป็นท่ีเรียบร้อย ระยะเวลาท่ี

จะดาํเนินการตามระเบียบว่าด้วย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการให้ถูกตอ้ง

เป็นไปตามระเบียบดงักล่าว ไม่สามารถกระทาํได ้เน่ืองจากกรรมการบางท่านไดล้าออกก่อนการประชุม

ใหญ่ไม่ก่ีวนั ไดป้รึกษาหารือกบัทางราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์แลว้วา่จะตอ้งมีการแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์

และระเบียบสหกรณ์ฯ เพื่อให้สอดคลอ้งและรับรองกบัการดาํเนินการในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ จะตอ้งมีจาํนวนครบ 9 คน ถา้มีการเลือกตั้งแบบวิธีเดิมท่ีเคยกระทาํมา 

เม่ือมีตาํแหน่งว่างลง 4 ตาํแหน่งและมีผูส้มคัรจาํนวน 4 คน สามารถเลือกตั้งได ้แต่ปรากฏตามขอ้เท็จจริง

แล้วกรรมการลาออกเพิ่มอีกหน่ึงท่าน ทาํให้ตาํแหน่งกรรมการว่างลงอีกหน่ึงตาํแหน่งและระเบียบท่ีได้

กาํหนดวิธีใช้ไวไ้ม่ไดมี้ระบุเป็นช่องว่างของระเบียบ ไดพ้ิจารณาหารือกบัผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้

คาํแนะนาํวา่จะตอ้งมีการแกไ้ขขอ้บงัคบัเพิ่มเติมวรรคสองจากขอ้ 66. ส่วนของผูต้รวจสอบกิจการจากขอ้ 88. 

วรรคสอง จึงไดมี้การยกร่างดงักล่าวพร้อมทั้งร่างการแกไ้ขขอ้บงัคบัเพิ่มเขา้มาในวาระ แต่การดาํเนินการ จะ

ดาํเนินการตามวิธี จึงตอ้งอนุมติัในท่ีประชุมใหญ่ให้เล่ือนวาระท่ี 9 ข้ึนมาพิจารณาต่อจากวาระท่ี 2 หลงัจาก

รับรองรายงานการประชุมแลว้ เม่ือท่ีประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาอนุมติัเห็นชอบใหด้าํเนินการตามร่างขอ้บงัคบั

และระเบียบแลว้ จะมีผลใชบ้งัคบัในวนัน้ี เพื่อให้สามารถดาํเนินการจดัการสรรหาเลือกตั้ง กรรมการท่ีว่าง

ตามวาระและว่างก่อนครบวาระลงไดใ้นวาระท่ี 3 เพื่อเป็นการปฏิบติัเป็นตามวาระและอยู่ในกรอบเวลา                  

ถ้ามิฉะนั้นแล้วการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการในตาํแหน่งท่ีว่างลง 4 ตาํแหน่งจะตอ้งดาํเนินการไป

ตามปกติท่ีเคยปฏิบติัมาในวาระท่ี 3 และไปรายงานผลในวาระท่ี 13 ก็ยงัมีตาํแหน่งท่ีว่างก่อนครบอีก

ตาํแหน่ง ถา้จะพิจารณาและเลือกตั้งในวาระท่ี 13 มิอาจจะทาํได ้เน่ืองจากระเบียบสหกรณ์ฯ ไม่ไดก้าํหนดไว ้

เพือ่ไม่ใหเ้สียเวลาและบกพร่องในเร่ืองของขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการไม่ครบ จาํนวน 9 

คน ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ จึงมีความจาํเป็นจะตอ้งขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้เล่ือนวาระท่ี 9 ข้ึนมา

พิจารณาต่อจากวาระท่ี 2 ดว้ยเหตุจาํเป็นดงักล่าว 

 ดร.สมคิด ดิสถาพร ประธานในท่ีประชุม เสนอวา่ สมาชิกตอ้งเขา้ใจเจตนารมณ์ของเหตุท่ีตอ้งเล่ือน

วาระท่ี 9 ข้ึนมาหลงัวาระท่ี 2 เพื่อให้เวลาดาํเนินไปตามขั้นตอน จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ (โดยวิธียกมือ)             

ให้เล่ือนวาระท่ี 9 ข้ึนมาพิจารณา หลงัจากพิจารณาวาระท่ี 2 เสร็จส้ินแลว้ ซ่ึงผลปรากฏวา่ท่ีประชุมรับรอง

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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  มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ คร้ังที ่49 ประจําปี 2559 

 นายอภิรักษ์ สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา รับรองรายงาน      

การประชุมใหญ่สามัญ คร้ังท่ี 49 ประจาํปี 2559 ซ่ึงได้ประชุมเม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 28 พฤษภาคม 2560                        

ณ หอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ถนนเสรีไทย 57         

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตั้งแต่หนา้ 19 - 159 พร้อมกบัขอให้

ทกัทว้งขอ้ความท่ีเห็นวา่ไม่ถูกตอ้งต่อไป 

 พนัเอก ศุภณฏัฐ์  หนูรุ่ง สมาชิก ไดเ้สนอขอใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความหนา้ 21 ดงัน้ี 

  บรรทดัท่ี 9 จากล่าง 

  ข้อความเดิม  “ปรากฏว่ามีกระดาษแผ่นท่ีกล่าวถึงการบริหารสหกรณ์ฯ ท่ีผ่านมา                    

ซ่ึงกรรมการหลายท่านก็ยงับริหารแลว้ก็บางคร้ังบางจงัหวะก็ยงับริหารอยูด่ว้ย”  

           แก้เป็น “ปรากฏว่ามีกระดาษแผ่นพบัท่ีกล่าวถึงการบริหารสหกรณ์ฯ ท่ีผ่านมา                 

ซ่ึงกรรมการหลายท่านก็ยงับริหารอยูด่ว้ย”  

  บรรทดัท่ี 5 จากล่าง 

  ขอ้ความเดิม “เลวร้ายมาก ทุกเร่ืองท่ีจะดาํเนินการอยา่งไรสมาชิกในท่ีประชุมโครงการ 15 

เราอนุมติัหรืออนุญาตใหท้าํได”้  

           แก้เป็น “จะทาํให้ดูเสมือนเลวร้ายมาก ซ่ึงทุกเร่ืองท่ีจะดาํเนินการอย่างไรสมาชิก            

ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี จะพจิารณาอนุมติัหรืออนุญาตใหท้าํโครงการ 15 ได”้       

 เม่ือไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขอีกประธานกรรมการ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ (โดยวิธียกมือ) ให้การรับรอง

รายงานการประชุมใหญ่สามญั คร้ังท่ี 49 ประจาํปี 2559 ซ่ึงผลปรากฏวา่ท่ีประชุมใหรั้บรองดว้ยคะแนนเสียง                  

เป็นเอกฉนัท ์

  มติ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั คร้ังท่ี 49 ประจาํปี 2559 เม่ือวนัอาทิตท่ี 28 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามท่ีมีการเสนอขอแกไ้ข 

 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ เสนอวา่ ขอเล่ือนระเบียบวาระท่ี 9 ยกมาพิจารณาก่อนวาระท่ี 3 

 

วาระที ่9 พจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั พ.ศ. 2544 

 นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ เสนอว่า คณะกรรมการดาํเนินการ ในการประชุม             

คร้ังท่ี 4/2561วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์เคหสถาน              

กรุงเทพฯ จาํกดั พ.ศ. 2544 หมวดท่ี 10 คหบาล เพิ่มเติมขอ้ 93/1โดยแกไ้ขเพิ่มขอ้ความ ดงัน้ี.-  
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ข้อบังคับสหกรณ์ 

เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด พ.ศ.  2544 

ข้อบังคับสหกรณ์ 

เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั พ.ศ. 2544 

แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.  2561 
 

เหตุผล 

หมวดที่ 10 คหบาล หมวดที่  10  คหบาล / อาคารบ้านปันส่วน 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ข้อบังคับ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

     ข้อ 93. คหบาลเป็นหน่วยงานหน่ึง

ในโครงสร้างของสหกรณ์ จดัตั้งเพื่อ

ดู แ ล โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง ๆ  ใ น ด้ า น

สาธารณูปโภค และอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นให้

เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

     ข้อ 93. คหบาลเป็นหน่วยงานหน่ึงใน

โครงสร้างของสหกรณ์ จัดตั้ งเพื่อดูแล

โครงการต่างๆ ในด้านสาธารณูปโภค 

และอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นให้เป็นไปตามระเบียบ

ของสหกรณ์ 

     ข้อ  93 /1 .  อาคารบ้านปันส่วน คือ 

หน่วยงานหน่ึงในโครงสร้างของสหกรณ์ 

มี ลักษณะเ ป็ นห้ องชุ ดพัก อา ศัย  ชั้ น

สํ านักงาน ประกอบด้ วย  ห้ อง นอน 

ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนํ้ า พร้อมอยู่ใน

ชั้ นเดียวกัน และรวมอยู่ในตึกหลังใหญ่ 

เป็นการแบ่งบ้านการอยู่อาศัยออกเป็น

ส่วนๆ ซ่ึงแต่ละส่วนมีเจ้าของบ้านเป็น                    

ผู ้ครอบครองใช้ประโยชน์ในส่วนตน 

จัดตั้ งเพื่อดูแลโครงการต่างๆ  ในด้าน

สาธารณูปโภค และอ่ืนๆ          ท่ีจาํเป็นให้

เป็นไปตามระเบียบ           ของสหกรณ์ 

     เพื่อความเหมาะสม

กบั ธุรกิจ  ของสหกรณ์

เ ค ห ส ถ า น              

กรุงเทพฯ จํากัด และ

เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพพื้นท่ีบริการของ

ส ห ก ร ณ์ เ ค ห ส ถ า น                

กรุงเทพฯจาํกดั 

 

จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิก อภิปรายว่า ขอสอบถาม 2 เร่ือง คือ 1.ท่ีมีการแก้ไขใน                 

หมวดท่ี 10 เก่ียวคหบาล และอาคารบา้นปันส่วน ตอ้งการสอบถามวา่ เม่ือมีการแกไ้ขตามขอ้บงัคบัน้ี สรุปแลว้              

คหบาลเคหสถาน 7 จะบริหารภายใต้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย คหบาลฯ อีกหรือไม่ เพราะมีการแยก



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

หน่วยงานเป็น 2 หน่วยงาน คือ หน่วยงานคหบาลและหน่วยงานคหบาลบา้นปันส่วน มีการแกไ้ขขอ้บงัคบัฯ 

ในลกัษณะน้ีแลว้ คือ อาคารบา้นปันส่วนคงจะไม่อยูภ่ายใตร้ะเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย คหบาล อีกต่อไป คห

บาลเคหสถาน 7 จะทาํอย่างไร และขอ้ 2.เรียนปรึกษาผูแ้ทนของนายทะเบียนสหกรณ์ ในพระราชบญัญติั

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 44 อยูภ่ายใตส่้วนท่ี 2 ขอ้บงัคบัและแกไ้ขเพิ่มเติมไดก้าํหนดไวว้า่ “การแกไ้ข

เพิ่มเติมขอ้บงัคบั จะกระทาํได้ก็แต่โดยมติของท่ีประชุมใหญ่และตอ้งนาํขอ้บงัคบัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมไป             

จดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ เม่ือนายทะเบียน

สหกรณ์ไดจ้ดทะเบียนแลว้ให้มีผลใชบ้งัคบัได”้ ความหมายของเร่ืองน้ีมีอยา่งไรหรือหมายความวา่เม่ือแกไ้ข

ในวนัน้ีแลว้เสร็จบงัคบัใชไ้ดห้รือวา่ตอ้งรอจนกว่านายทะเบียนสหกรณ์จะรับจดทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน 

ถึงจะมีผลบงัคบัใช ้ขอใหด้าํเนินการโดยถูกตอ้งดว้ย 

 นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ สําหรับคาํถามขอ้ 1 เม่ือมีการแกไ้ขขอ้บงัคบั

สหกรณ์ฯ น้ีแลว้ ไดมี้การเตรียมการรองรับแลว้วา่ คหบาลเคหสถาน 7 (สามเสน) ตอ้งร่างระเบียบสหกรณ์ฯ 

ข้ึนมาใหส้อดคลอ้งกบัวธีิปฏิบติัการอยูอ่าศยัตามลกัษณะการอยูอ่าศยัจริงของสมาชิกท่ีอยูใ่นแนวระดบัด่ิงใน

อาคารสูงคลา้ยกบัอาคารชุด จะตอ้งร่างระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย การบริหารจดัการในอาคารบา้นปันส่วน

ข้ึนมาอีกรูปแบบหน่ึง แต่ขณะท่ียงัไม่สามารถแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือขอ้บงัคบัน้ียงัไม่มีผลจาํเป็นตอ้งใชร้ะเบียบ

สหกรณ์ฯ วา่ดว้ย คหบาล พ.ศ. 2555 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมไปพลางก่อน ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งจึงให้มีการ

แกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 93/1 ข้ึนมา ให้อาคารบา้นปันส่วนคือหน่วยงานหน่ึงของสหกรณ์ฯ มีรูปแบบเฉพาะและมี

การร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ข้ึนมารองรับเป็นวธีิการใชแ้ละวธีิปฏิบติัต่อไป 

 นางสาวพรทพิย์ กมลพัฒนะ ผูแ้ทนสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นท่ี 1 ช้ีแจงว่า ตามท่ีสมาชิก                

ได้สอบถามและมีขอ้สงสัยการรับจดทะเบียนตามมาตรา 44 โดยพระราชบญัญติัสหกรณ์และข้อบังคบั

สหกรณ์ฯ การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ โดยมีมติไม่

น้อยกว่าก่ึงหน่ึงหรือว่าสองในสามหรือมติเป็นเอกฉันท์หรือแลว้แต่มติท่ีสมาชิกโหวต องค์ประชุมคือไม่

น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้งหมดถือว่าองค์ประชุมตามกฎหมายถือว่าครบองค์ ถ้าวนัน้ีสมาชิกมีมติ

เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ แกไ้ขขอ้บงัคบัตามเสนอ โดยลกัษณะทางปฏิบติัคณะกรรมการจะตอ้งส่งขอ้ความท่ี

จะขอแกไ้ขให้กบัสมาชิกทราบไม่นอ้ยกวา่ล่วงหนา้เจ็ดวนัแจง้เหตุผลของการแกไ้ข หากในวนัประชุมใหญ่

มีมติแล้ว จะต้องนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันับแต่วนั

ประชุมใหญ่ หลงัจากนั้นนายทะเบียนสหกรณ์จะพิจารณาว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ นั้น มี

ข้อความใดขดัต่อกฎหมายหรือขดัต่อข้อบงัคบัหรือระเบียบสหกรณ์ฯ อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะรับจด

ทะเบียน ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มีอาํนาจท่ีจะไม่รับจดทะเบียน หากนายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่า การขอ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัไม่มีผลในเร่ืองของการขดัต่อกฎหมายหรือข้อบงัคบัในบางส่วน นายทะเบียน

สหกรณ์ก็จะรับจดทะเบียน หลงัจากท่ีนายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้มาแลว้ถือว่าการรับจดทะเบียน

สมบูรณ์ท่ีแจง้ต่อสหกรณ์ฯ และมีผลบงัคบัใช ้
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 นายอภิรักษ์ สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากคหบาลเคหสถาน 7 สมาชิก

ซ้ือห้องชุดไปจากสหกรณ์ฯ แต่ปรากฎวา่กรรมสิทธ์ิยงัตกเป็นของสหกรณ์ฯ สมาชิกไม่สามารถท่ีจะไปโอน

กรมท่ีดินและไม่สามารถท่ีจะไปจดจาํนองหรือโอนกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของท่ีดินแปลงน้ีอยูท่ี่โฉนดดงักล่าว 

การซ้ือขายเป็นความเช่ือถือของสหกรณ์ฯ และในระเบียบต่างๆ มีระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย อาคารบา้นปัน

ส่วนบา้ง, ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าดว้ย คหบาลเคหสถาน 7 บา้ง ซ่ึงเห็นว่ามีการสับสนพอสมควร  หากแยก

กายภาพอาคารบ้านปันส่วนเก่ียวกับคหบาล 7 ออกไปอย่างชัดเจน จะต้องมีการหารือกับคหบาล 7                  

ให้ร่างระเบียบทุกอย่างข้ึนมาและติดต่อกรมท่ีดิน อย่างน้อยให้สมาชิกถือกรรมสิทธ์ิร่วในท่ีดินแปลงน้ี               

ในอนาคตคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ สามารถนาํท่ีดินแปลงน้ีไปวางจาํนองได ้เพราะส่วนน้ีไม่มี

การบรรยายส่วนอยา่งชดัเจน 

 พนัเอก ศุภณฏัฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายวา่ สาํหรับเร่ืองน้ีขอฝากคณะกรรมการวา่เพียงจะทาํเพื่อจะ

แก้ไขข้อบงัคบัเท่านั้นต้องทาํให้ถึงท่ีสุด ทาํให้อาคารคหบาลเคหสถาน 7 จะสามารถจดทะเบียนเป็น                

นิติบุคคลได ้เพือ่มวลสมาชิกสหกรณ์ฯ และผลประโยชน์ของสมาชิกและประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง แต่จะ

อภิปรายในเร่ืองของระเบียบสหกรณ์ฯ เพราะเป็นห่วงและเขา้ใจดีท่ีวา่คณะกรรมการดาํเนินการมีขอ้ขดัขอ้ง

ในทางปฏิบติั เน่ืองจากวา่มีกรรมการดาํเนินการลาออก ทาํให้มีคณะกรรมการดาํเนินการไม่ครบ แต่วา่ร่าง

ระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย การสรรหาฯ ตามใบแทรกขอ้มูลเพิ่มเติม หนา้ 207 ท่ีนาํเสนอให้สมาชิกท่ีประชุม 

เพราะตั้งใจว่าจะบงัคบัใช้วนัน้ี โดยปกติการร่างระเบียบสหกรณ์ฯ จะไม่ใช้ยกเวน้เป็นเร่ืองฉุกเฉินโดย

หลักการกฎหมายทัว่ไปหรือการร่างกฎหมายทัว่ไป แต่การร่างระเบียบฉบบัน้ีถึงแมจ้ะใช้วนัน้ีก็ไม่ได้

เสียหายอะไร เพราะมีความจาํเป็น การประชุมคร้ังน้ีมีผูส้มคัรอาจไม่พออาจจะขาดหรือเกินจาํนวน คือ 

คณะกรรมการดาํเนินการร่างระเบียบเฉพาะผูส้มคัรเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ แต่ไม่ระบุถึงผูต้รวจสอบ

กิจการ เพราะช่ือของระเบียบสหกรณ์ว่าดว้ย  การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ 

และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 แต่ใน “ขอ้ 6. สหกรณ์จะกาํหนดและ

ประกาศวนัรับสมคัร รวมทั้งรับสมคัรผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการ

ประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  ใหส้มาชิกท่ีประสงคจ์ะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการยื่นใบ

สมคัรตามแบบทา้ยระเบียบน้ีดว้ยตนเองพร้อมเอกสารท่ีกาํหนด” บงัเอิญวา่ถา้เขียนวา่ มีผูส้มคัรจาํนวน 6 คน 

ลาออก 1 คน ปรากฎวา่ 6 คน ไม่พอกบัคณะกรรมการดาํเนินการท่ีพน้วาระไป และมีประเด็นวา่ถา้ผูส้มคัร

ไม่ลาออก แต่บงัเอิญวา่พอเดือนเมษายนคณะกรรมการบางท่านลาออกไป เพราะฉะนั้นจะร่างระเบียบตอ้ง

ใส่ให้ครบถว้น เพราะฉะนั้นอยากให้คณะกรรมการดาํเนินการคิดเพิ่มเติมว่า เพราะในขอ้ 6. ... รวมทั้งรับ

สมคัรผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการให้แลว้เสร็จก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั” 

จะระบุเพียงกรรมการดาํเนินการ เพราะปัญหาหลกัๆ ไม่ได้เกิดเฉพาะคณะกรรมการดาํเนินการเท่านั้น                   

แต่ผูต้รวจสอบกิจการก็ประสบปัญหาเช่นกนั เช่น ไม่มีผูส้มคัรผูต้รวจสอบกิจการหรือถา้มีก็จะผูม้าสมคัร

เพียงคนเดียว เพราะในขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ไม่เกินสามคน ในท่ีประชุมใหญ่สามารถเสนอได ้และบางปีไม่มี
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ผูส้มคัรตอ้งของดระเบียบเพื่อใช้มติท่ีประชุมใหญ่ เป็นตน้ ในเม่ือมีการร่างระเบียบเสนอมาให้ท่ีประชุม

พิจารณาแลว้ ซ่ึงเป็นประโยชน์แต่เห็นวา่ขอ้ความไม่ครบถว้น และขอให้ผูรั้บผิดชอบไปตรวจสอบและร่าง

ระเบียบให้ครบถ้วนและครอบคลุมและเสนอคณะกรรมการดาํเนินการใหม่ จากการตรวจสอบพบว่า                    

1.คณะกรรมการดาํเนินการมีผูส้มคัรครบจาํนวนกรรมการท่ีพน้วาระ อาทิเช่น กรรมการพน้วาระ จาํนวน 4 

คน และผูส้มคัรเป็นกรรมการ จาํนวน 4 คน ไม่มีการลาออก แต่ขณะนั้น เช่น มีกรรมการเสียชีวิตหรือ              

มีกรรมการไม่สบายพน้จากหนา้ท่ีและลาออกจากหนา้ท่ีเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมก่อนมีการประชุม

ใหญ่ ตอ้งระบุในระเบียบไวด้ว้ย ผูต้รวจสอบกิจการก็เพิ่มเติมเขา้ไปในร่างระเบียบในขอ้ 6. ดว้ย จึงขอให้

คณะกรรมการดาํเนินการไดช่้วยพิจารณาและเพิ่มเติมครบถว้น 

 ดร.สมคิด ดิสถาพร ประธานในท่ีประชุม เสนอวา่ เน่ืองท่ีประชุมจะขอมติเป็นเร่ืองๆ ไป ในเร่ืองท่ี                  

พนัเอก ศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกเสนอจะเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีจะตอ้งมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไว ้

คณะกรรมการดาํเนินการนอ้มรับความเห็นไว ้แต่ขอกลบัมาสู่เร่ืองขอมติในการแกไ้ข (ระเบียบ) ขอ้บงัคบั

สหกรณ์เคหสถานฯ จาํกดั 2544 หมวดท่ี 10 คหบาล ขอ้ 93/1 ซ่ึงผูแ้ทนสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์ฯ ช้ีแจงให้

ทราบชดัเจนแลว้วา่ตอ้งไดรั้บมติไม่ตํ่ากวา่สองในสามของท่ีประชุม ซ่ึงมีสมาชิกมาเขา้ประชุม 357 คน เสียง

สองในสามตอ้งมีการนบัจาํนวนวา่ จะไดรั้บมติเป็นเอกฉนัทห์รือไม่ 

 นางรัตนาวดี  อรรถวรรณ สมาชิกอภิปรายวา่ เสนอขอเพิ่มเติมขอ้ความท่ีจะแกข้อ้บงัคบัวา่ “ท่ีดิน” 

ด้วย ในขอ้บงัคบัระบุเฉพาะจาํนวนห้อง คราวท่ีผ่านมาตึก 7 ตอน 2 ขายไม่ได้ สหกรณ์ฯ นาํท่ีดินแปลง

อาคาร 7 ไปจาํนอง และมาคร้ังน้ีกรรมการและเลขานุการแจง้วา่อาจจะนาํไปจาํนองอีก เพราะฉะนั้นขอให้

ใส่คาํวา่ท่ีดินดว้ย เพราะวา่อยูอ่าศยัมานานตั้งแต่ปี 2519 อยูด่ว้ยความไม่สบายใจ สมมติวา่เกิดภยัพิบติัระเบิด

ลง ขอใหส้มาชิกท่ีมีหอ้งจาํนวน 240 หอ้ง หากมีการก่อสร้างใหม่หรืออยา่งไร ขอใหส้มาชิกไดมี้ส่วนดว้ย 

 นายพนัส  งามกนกวรรณ สมาชิกอภิปรายวา่ เป็นสมาชิกโครงการเคหสถาน 7 เร่ืองของคหบาล 7 

ขอแจง้ให้สมาชิกในท่ีประชุมรับทราบว่า เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีซ้ือทรัพยสิ์นของสหกรณ์ฯ แล้วไม่ได้

กรรมสิทธ์ิ จะสามารถตกทอดให้กับทายาทได้อย่างไร ซ่ึงเป็นสมาชิกมา 40 กว่าปี มีคณะกรรมการ

ดาํเนินการชุดปัจจุบนัท่ีแลเห็นและศึกษาระเบียบสหกรณ์ฯ เก่าๆ อาคารเคหสถาน 7 เรียกวา่ อาคารบา้นปัน

ส่วน สมยันั้นยงัไม่มีคาํวา่คอนโดมิเนียม แต่ดว้ยความท่ีสหกรณ์ฯ เรียกคหบาล ต่อมาภายหลงัไดป้รับปรุง

ระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย คหบาล มาครอบคหบาล 7 การร่าง การบริหาร การจดัการ ตกในเร่ืองอาคารบา้น

ปันส่วน อาคารคหบาลสร้างเม่ือ 2519 และเขา้มาอยู่อาศยัเม่ือปี 2538 ณ ปัจจุบนัสมาชิกของสหกรณ์ฯ 

โครงการ 7 ไม่มีกรรมสิทธ์ิในห้องหรือแมแ้ต่ในท่ีดินท่ีรองรับอาคารท่ีอยู่อาศยัมานาน ไม่สามารถนาํเขา้

ธนาคารได ้ทาํอะไรก็ไม่ได ้ลูกหลานก็ไม่ไดส้นใจวา่จะเป็นมรรคเป็นผลอะไร ซ่ึงขอ้เทจ็จริงเป็นแบบน้ี เม่ือ

เป็นเช่นน้ีความเส่ียงเกิดกบัสมาชิก เพราะท่ีดินยงัอยู่ในช่ือของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด เม่ือ

สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ไปทาํธุรกิจจดัสรร เช่น โครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา) ตอ้งมีการนาํ

เงิน นาํทรัพยสิ์นไปวางคํ้ าประกนั อยากสอบถามหากเป็นห้องพกัของท่านและท่านไม่มีช่ือในท่ีดินเลย 

ไม่ไดจ้ดนิติอาคารชุด ท่านมีความรู้สึกอยา่งไร เป็นความเส่ียงท่ีเกิดตลอดเวลาและคนรุ่นน้ีจะสูงวยัจบส้ินไป
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ตามอายุขยัแลว้รุ่นหลงัจะทาํอย่างไร ขอขอบคุณคณะกรรมการดาํเนินการชุดน้ีท่ีไดแ้ลเห็นตรงน้ี และขอ

ยอ้นหลงัไปประมาณปี 2540 กว่าๆ ขณะนั้นมีตาํแหน่งเป็นกรรมการดาํเนินการและได้เป็นผูต้รวจสอบ

กิจการ ได้รับรู้ในเร่ืองน้ี ได้พบการจดทะเบียนหลังโฉนดท่ีดินของสหกรณ์ฯ ไม่ว่าจะเป็นท่ีปากเกร็ด                 

คลองกุ่ม หรือท่ีไหนก็ตาม จะมีการจดทะเบียนสลกัหลงัวา่ “ใหมี้การใชท่ี้ดินสาํหรับสาธารณประโยชน์หรือ

ตามท่ีระบุ” แต่โครงการเคหสถาน 7 ท่ีอยู่อาศยั ณ ปัจจุบนัไม่มีการจดอะไรเลย ไม่เห็นผูอ้ยู่อาศยั 240 ราย

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาตั้งแต่ปี 2519 ไม่มีช่ือแมแ้ต่นิดเดียวหมายความวา่อยา่งไร และมีความพยายามท่ีจะ

จดทะเบียนสลกัหลงัโดยเป็นผูเ้สนอเอง โดยนาํเสนอในท่ีประชุมใหญ่แห่งน้ี และกรรมการดาํเนินการไดใ้ห้

โอกาสช้ีแจง แลว้มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการใหไ้ปจดทะเบียนสลกัหลงัในท่ีดินแปลงท่ีสหกรณ์ฯ 

ตั้งอยู่  จาํนวน 1 ไร่ 1 งาน แลว้เกิดอะไรข้ึน คาํว่าจดทะเบียนสลกัหลงัว่าท่ีดินแปลงน้ีสหกรณ์ฯ ไดส้ร้าง

อาคารบา้นปันส่วนให้สมาชิกอยูอ่าศยัแลว้จาํนวน 240 ราย ขอเพียงแค่นั้น แต่การไปดาํเนินการคงมีเหตุผล

ทั้งผูท่ี้จะไปจดทะเบียนและเหตุผลของผูไ้ปดาํเนินการ กลายเป็นวา่เป็นการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ต้องมาหารว่าสมาชิกมีสิทธ์ิในท่ีดินก่ีตารางเมตร ปัญหาใหญ่คือว่าเป็นคหบาล 7 แปลกจากท่ีอ่ืน คือ                        

มีสาํนกังานของสหกรณ์ฯ ตั้งอยู ่เม่ือจดทะเบียนออกมาจะเรียกวา่อะไร จะเรียกวา่อยา่งไรและเป็นทรัพยสิ์น

ใคร ทาํให้ปัจจุบนัยงัจดทะเบียนไม่ได ้และขอยืนยนัว่า 1.(ระเบียบ) ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ท่ีจะแกไ้ข ขอให้      

คหบาล 7 มีช่ือเรียกวา่ อาคารบา้นปันส่วน และท่ีสาํคญัท่ีสุดระเบียบของอาคาร 7 ใชช่ื้อ อาคารบา้นปันส่วน

ทั้งนั้น แต่มาเรียกคหบาล ซ่ึงเป็นคนละถอ้ยคาํ เพราะฉะนั้นขอเพิ่มเร่ือง อาคารปันส่วน แต่ในนามสหกรณ์ฯ 

เรียกคือคหบาล 7 แต่ความหมายตอ้งมีรวมด้วย เพราะระเบียบเดิมใช้ช่ือว่า “อาคารบา้นปันส่วน” ขอให้

สมาชิกในท่ีน้ีไดรั้บทราบปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีอยู่อาศยัอาคารคหบาล 7  และสรุปวา่เห็นดว้ยกบั

การแกไ้ข(ระเบียบ) ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการนาํเสนอ 

 นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายว่า ประเด็นเร่ืองอาคารบา้นปันส่วนท่ีจะแก้ไข

ข้อบงัคบัฯ ไม่ติดใจสงสัย เพียงแต่ให้ข้อคิดว่า ต้องมีระเบียบเพิ่มเติมเข้ามารองรับไม่เช่นนั้นจะเข้าใจ

คลาดเคล่ือนต่อไป ไดต้ั้งประเด็นสอบถามวา่ ระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย คหบาลฯ ยงัถือปฏิบติัอยูห่รือไม่เท่า

นั้นเอง ส่วนจะมีระเบียบข้ึนมาใหม่ ถึงอยา่งไรตอ้งมีการนาํเสนอข้ึนมาช้ีแจงต่อท่ีประชุมใหญ่เช่นกนั และ

ประเด็นท่ีตอ้งการคาํตอบท่ีชดัเจน คือ ในพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2544 มาตรา 44 ขอคาํตอบท่ีชดัเจน

จากผูแ้ทนนายทะเบียนสหกรณ์ว่า ถ้าสมมติว่าแก้ไขวนัน้ีแล้วเสร็จ มีผลวนัน้ีหรือมีผลเม่ือนายทะเบียน

สหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียน ขอให้ชดัเจน ถา้อ่านตามตวัหนงัสือจะเป็นตามท่ีไดอ้ภิปรายแลว้ก่อนหนา้ขา้งตน้ 

และให้สมาชิกตีความกนัเอง ซ่ึงแบบน้ีไม่ใช่ลกัษณะท่ีถูกตอ้ง ในเม่ือเป็นผูแ้ทนนายทะเบียนสหกรณ์ตอ้งช้ี

ใหช้ดัเจน 

 นางสาวพรทพิย์ กมลพัฒนะ ผูแ้ทนสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นท่ี 1 ช้ีแจงว่า ตามท่ีสมาชิก

อภิปรายวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ รวมทั้งร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ด้วย การท่ีจะมีการแก้ไข

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ในหน้า 207 การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ หมวดท่ี 10 คหบาล เดิม               
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คหบาล มีขอ้ 93 ขอ้เดียว ณ คร้ังน้ีคณะกรรมการดาํเนินการตอ้งการท่ีจะเพิ่มขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ เพิ่มเป็น               

ขอ้ 93/1 ตามเอกสารหนังสือรายงานประจาํปี 2560 หน้า 207 และหน้าท่ีของสมาชิกตรวจสอบขอ้ความ

ดงักล่าวท่ีจะขอเพิ่มในข้อ 93/1 ว่าการเพิ่มเติมถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมกับการดาํเนินงานเก่ียวข้องกับ

สมาชิกคหบาลใดหรือเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ  เน่ืองจากว่าสหกรณ์แห่งน้ีเป็นสหกรณ์

เคหสถานรูปแบบพิเศษ ซ่ึงไม่เหมือนสหกรณ์เคหะทั่วไป เพราะสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด                             

มีโครงการหลายโครงการ และในขณะเดียวกนัแต่ละโครงการยงัมีคหบาล เพื่อจะให้สมาชิกแต่ละโครงการ

ได้ช่วยกนับริหารดูแลในโครงการของตนเองด้วยความเรียบร้อยและด้วยความร่วมแรงร่วมใจกัน และ

สามารถท่ีจะใหส้หกรณ์กา้วไปดว้ยกนัไดด้ว้ยดี ไม่มีปัญหาภายใน สาํหรับการประชุมคร้ังน้ีไดน้าํเสนอ เดิม

ขอ้บงัคบั ขอ้ 93 กรรมการจะมาขอเพิ่มเป็น ขอ้ 93/1 วาระท่ี 9 หนา้ 207 ถา้สมาชิกพิจารณาเห็นวา่การแกไ้ข

เพิ่มเติมมีผลดีและเหมาะสมกบัการดาํเนินงานและมติท่ีประชุมเห็นชอบและนาํเสนอนายทะเบียนสหกรณ์  

ถ้านายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าในการแก้ไขดังกล่าวน้ีไม่ไปขดัต่อกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนก็

สามารถรับจดทะเบียนได ้ซ่ึงจะมีผลต่อเม่ือนายทะเบียนสหกรณ์รับจดเรียบร้อยแล้ว การแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับจะต้องดํา เนินการส่งเอกสารทั้ งหมดภายใน 30 วัน ซ่ึงว ันน้ีเป็นว ันท่ี  1 ซ่ึงฝ่ายจัดการ                        

ฝ่ายคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ีจะบริหารต่อจะตอ้งดาํเนินการจดัส่งเอกสารตามระเบียบของนายทะเบียน

สหกรณ์ เพื่อขอความเห็นชอบรับจดทะเบียน จะมีผลต่อเม่ือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบประทบัตราลง

วนัท่ีให้มีผลบงัคบัใช้ แต่ท่ีไดมี้การอภิปรายขอ้ความไม่สมบูรณ์หรืออย่างไรจะขอเพิ่มเติมหรืออย่างไรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคหบาลนั้นๆ โดยให้สมาชิกนาํเสนอและอภิปรายว่าเหมาะสมหรือไม่ หากเห็นว่าเหมาะสม

ขอใหเ้พิ่มเติมขอ้ความเพื่อจะไดข้อจดต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 

 พันเอก ศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายว่า ตามท่ีไดศึ้กษาเอกสารมาเห็นว่าคณะกรรมการร่างมา

ค่อนขา้งจะดีแลว้ในเร่ืองอาคารบา้นปันส่วน หากไปศึกษานิติบุคคลอ่ืนหรือขอ้กฎหมายอ่ืน คิดวา่สมบูรณ์

แลว้ เพียงแต่วา่กระบวนการรับจดทะเบียนเป็นเร่ืองท่ีผูแ้ทนช้ีแจงแลว้ ส่วนท่ีจะเพิ่มขอ้ความคาํวา่ “ท่ีดิน” 

ตามท่ีสมาชิกเสนอหรือไม่เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการดาํเนินการตอ้งนาํไปพิจารณา ถดัมาในเม่ือในเม่ือมี                

ทบัหน่ึงแต่ไม่มีทบัสองแต่จะกลายเป็นวรรคสองไดห้รือไม่ ซ่ึงเป็นรูปแบบให้คณะกรรมการไปพิจารณา 

เพราะโดยปกติถา้มีขอ้ 1 ตอ้งมีขอ้ 2 ในเม่ือไม่มีใหเ้ป็นวรรคสองแทน 

 นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ สําหรับวาระท่ีเล่ือนมาเพื่อแกไ้ขขอ้บงัคบั และสมาชิก

ไดส้อบถามผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงคร้ังแรกตอบไม่ค่อยชดัเจนแต่คร้ังท่ีสองเร่ิมจะชดัเจน ขณะน้ี

ขอให้ตีความก่อนว่าขอ้บงัคบัหรือระเบียบท่ีจะแกไ้ขสามารถท่ีจะใช้บงัคบัวนัน้ีไดห้รือไม่ แต่เท่าท่ีทราบ

เจตนาของคณะกรรมการดาํเนินการคิดวา่วนัน้ีบงัคบัใช้ได ้เพื่อจะไปเลือกกรรมการแทนอีกหน่ึงท่านท่ีขอ

ลาออกไป และเม่ือผูแ้ทนตอบและชดัเจนขอเน้นว่า เร่ืองของกฎหมายอนัดบัหน่ึงคือ พรบ. อนัดบัสองคือ 

ขอ้บงัคบั อนัดบัสามคือระเบียบ ท่ีประชุมวนัน้ีสามารถพิจารณาขอ้บงัคบัและระเบียบได ้แต่เฉพาะมาตรา 44 

เฉพาะขอ้บงัคบัเท่านั้นท่ีจะตอ้งไปยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อจดทะเบียนภายในสามสิบวนั จะเห็นดว้ย

หรือไม่เห็นดว้ย ถา้ไม่เห็นดว้ยก็ตกไป ถา้เห็นดว้ยถึงจะมีผลใชบ้งัคบั เพราะฉะนั้นอยากให้สมาชิกเขา้ใจวา่



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  25 

พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัได ้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใชไ้ด ้ตอ้งมีผลใชต่้อเม่ือนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน

ด้วยเหตุด้วยผลของนายทะเบียนสหกรณ์ เพราะฉะนั้ นท่ีประชุมใหญ่สามารถพิจารณาได้แต่ไม่มีผล 

โดยเฉพาะขอ้บงัคบัท่ีประชุมใหญ่ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะอนุมติัให้ใชไ้ด ้แต่แกไ้ขเพิ่มเติมและใหผ้า่นได ้ตอ้งใชเ้สียง

สองในสาม คือ 238 เสียง ใน 357 เสียง เพราะฉะนั้นตอ้งโหวตคะแนนและเม่ือผา่นจึงจะไปให้นายทะเบียน

สหกรณ์รับจดทะเบียน สาํหรับเร่ืองท่ีรับทราบแกไ้ขระเบียบท่ีใชแ้ลว้ในรอบปี 

 นายมาริษ  คุณากร สมาชิกอภิปรายวา่ เม่ือสมาชิกอภิปรายเร่ืองกฎระเบียบและผูท่ี้คุมกฎระเบียบคือ

ผูแ้ทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพราะสมาชิกอภิปรายโดยใชค้วามเห็นส่วนตวั สมาชิกตอ้งรับฟังความเห็น

ของผูแ้ทน เพราะผูแ้ทนจะเป็นผูรั้บผิดชอบและจะไปนาํเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ขอให้สมาชิกรับฟัง

ความเห็นของผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ดร.สมคิด ดิสถาพร ประธานในท่ีประชุม เสนอขอมติในท่ีประชุมเฉพาะเร่ืองอาคารบา้นปันส่วน              

ขอ้ 93/1 

 ว่าที่ร้อยเอก ขวัญชัย  หนูรุ่ง ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ เสนอว่า มติระเบียบวาระท่ี 9  ท่ีขอแก้ไข คือ                

“ขอ้ 93/1. อาคารบา้นปันส่วน คือ หน่วยงานหน่ึงในโครงสร้างของสหกรณ์ มีลกัษณะเป็นห้องชุดพกัอาศยั ชั้น

สํานกังาน ประกอบดว้ย ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนํ้ า พร้อมอยูใ่นชั้นเดียวกนั และรวมอยูใ่นตึกหลงั

ใหญ่ เป็นการแบ่งบา้นการอยูอ่าศยัออกเป็นส่วนๆ ซ่ึงแต่ละส่วนมีเจา้ของบา้นเป็นผูค้รอบครองใชป้ระโยชน์ใน

ส่วนตน จดัตั้งเพื่อดูแลโครงการต่างๆ ในด้านสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นให้เป็นไปตามระเบียบของ

สหกรณ์” นาํเสนอท่ีประชุมใหญ่ หากท่ีประชุมใหญ่เห็นชอบการแกไ้ขขอ้บงัคบั 

 นายชลิต    ลิม่นรรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ ไดมี้สมาชิกอภิปรายให้เพิ่มคาํวา่ “ท่ีดิน” ดว้ย ขอความกรุณา

เพิ่มขอ้ความดงักล่าวดว้ย 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ เร่ืองท่ีดินตอ้งนาํกลบัไปหารือกบัคหบาล

เคหสถาน 7 (สามเสน) เพื่อท่ีจะเป็นเร่ืองต่างท่ีจะกาํหนด ขอรับรองและยืนยนัว่า สมาชิกคหบาล 7 ไม่เสีย

ประโยชน์แน่นอนในการดาํเนินการในวนัน้ี 

 นายชลิต    ลิ่มนรรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ท่ีแห่งน้ีเป็นการประชุมใหญ่ สมาชิกลงมติได้ เพราะเม่ือ

สักครู่สมาชิกคหบาล 7 ไดอ้ภิปรายให้เพิ่มคาํว่า “ท่ีดิน” ขอให้มีมติท่ีชดัเจนดว้ย เพราะตอ้งรับรองขอ้ 93/1 ใส่

ขอ้ความคาํวา่ “ท่ีดิน” เพื่อใหส้มาชิกโหวตลงคะแนนเสียงเห็นชอบ 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ เอกสารท่ีจดัส่งไปล่วงหน้าในการแกไ้ข

ขอ้บงัคบั และจะมาแกไ้ขในท่ีประชุมเกรงว่าจะมีเหตุ  และขอยืนยนัว่าสมาชิกคหบาล 7 ไม่เสียสิทธ์ิแต่จะได้

สิทธ์ิมากกวา่เดิมแน่นอน 

 นายชลิต    ลิ่มนรรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ วตัถุประสงคท่ี์ให้ส่งมาล่วงหน้าก่อนเจ็ดวนั  เพื่อให้สมาชิก

ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ ซ่ึงเร่ืองน้ีถือว่าเป็นการแกไ้ขเร่งด่วนและสมาชิกไดพ้ิจารณาตั้งแต่ปีท่ีผ่านมา ไม่มี

ความคืบหนา้ในเร่ืองน้ี เพราะฉะนั้นตอ้งพิจารณาลงมติในท่ีประชุมใหญ่ เห็นวา่เป็นโอกาสท่ีเหมาะสมแลว้ 
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 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ ซ่ึงเร่ืองน้ีเห็นวา่จริงตามท่ีสมาชิกคหบาล 

7 อภิปรายไว้ และได้นํามาแก้ไขบังคับในคร้ังน้ี  ส่วนรายละเอียดทั้ งหมดจะได้มาหารือกันอีกคร้ัง                               

เพราะคณะกรรมการจะดาํเนินการโดยสมาชิกคหบาล 7 ไม่รับรู้ไม่ได ้ถึงอย่างไรตอ้งผ่านท่ีประชุมใหญ่ของ

สหกรณ์ฯ แน่นอน ก่อนท่ีจะถึงท่ีประชุมใหญ่สามญัสมาชิกคหบาล 7 ไดก้ลัน่กรองแน่นอน   

นางรัตนาวดี  อรรถวรรณ สมาชิกอภิปรายวา่ ขอเพิ่มเติมคาํวา่ “ท่ีดิน” เพียงคาํเดียวเท่านั้น 

ว่าที่ร้อยเอก ขวัญชัย  หนูรุ่ง ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ เพื่อสมาชิกจะไดเ้ขา้ใจว่าในเร่ือง

ร่างแกไ้ขขอ้บงัคบัคหบาลไดผ้่านตามมติท่ีประชุมใหญ่สมาชิกคหบาล 7 ไดเ้ห็นชอบแลว้ จึงนาํมาเสนอท่ี

ประชุมใหญ่ในคร้ังน้ี 

นายพนัส  งามกนกวรรณ สมาชิกอภิปรายว่า อนุญาตเรียนว่าถ้าหากเติมถ้อยคาํว่า “และท่ีดิน” 

เพิ่มเติมในขอ้ความ เพราะอยูใ่นวาระการแกไ้ขและอยูร่ะหวา่งการพิจารณาท่ีประชุมใหญ่ และสมาชิกไดมี้

การเสนอเพิ่มถอ้ยคาํ ตดัถอ้ยคาํ ไม่ทราบวา่สามารถกระทาํไดห้รือไม่ ในเม่ือท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีประชุมใหญ่และ

เห็นว่าน่าจะกระทาํได้ เพราะเร่ืองของถ้อยคาํและแน่นอนท่ีสุด เม่ือได้มีการพิจารณามาก่อนหน้าแล้ว                 

ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการกรุณารับฟังและดาํเนินการต่อแลว้ และไดมี้การทว้งติงวา่น่าจะมีเร่ืองท่ีดินดว้ย

ไดห้รือไม่ ขอ้ความจะไดค้รบถว้น ปกติภาษากฎหมายจะบอกวา่ ทรัพยสิ์นท่ีจะอยูบ่นท่ีดิน แต่ท่ีอภิปรายคือ

ทรัพยสิ์นแต่ไม่มีเร่ืองของท่ีดินมารองรับ ขอใหผู้แ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ช้ีแจงดว้ย 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า ขอ้ความน้ีไดผ้่านท่ีประชุมใหญ่สามญั

สมาชิกคหบาล 7 เรียบร้อยแลว้ ส่วนเร่ืองของท่ีดินควรแกไ้ขขอ้บงัคบั เพราะสมยัอดีตเรียกคหบาล 7 ไม่มี     

คาํวา่ “ท่ีดิน” เม่ือเปล่ียนจากคหบาล 7 เป็นอาคารบา้นปันส่วน ส่วนรายละเอียดในการระบุสิทธิกรรมสิทธ์ิ 

จะไปปรากฏในระเบียบของคหบาลทั้งหมด 

นายพนัส  งามกนกวรรณ สมาชิกอภิปรายวา่ เช่ือวา่คณะกรรมการสามารถดาํเนินการได ้เพียงแต่

เสนอความเห็นวา่สามารถท่ีกระทาํไดห้รือไม่ในการเปล่ียนถอ้ยคาํ เพราะท่ีแห่งน้ีคือท่ีประชุมใหญ่ซ่ึงใหญ่

กวา่ท่ีประชุมใหญ่สามญัสมาชิกคหบาล 7  

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ร่างระเบียบหรือร่างข้อบงัคับท่ีจะขอแก้ไข เม่ือผ่าน                

ท่ีประชุมใหญ่สามญัสมาชิกคหบาล 7 และคณะกรรมการดาํเนินการมีมติเห็นชอบนาํมาให้ท่ีประใหญ่พิจารณา 

และขณะน้ีท่ีประชุมใหญ่กาํลงัพิจารณา เพราะฉะนั้นสามารถท่ีจะเพิ่มเติมถอ้ยคาํหรือตดัถอ้ยคาํ คณะกรรมการ

ตอ้งขอมติท่ีประชุมวา่เห็นดว้ยตามท่ีสมาชิกเสนอขอเพิ่มถอ้ยคาํหรือไม่ ถา้มติไม่เห็นดว้ยให้คงร่างเดิมไว ้แต่ถา้

มติเห็นดว้ยคณะกรรมการตอ้งเติมถอ้ยคาํลงไป 

นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ในการขอปรับแก้ไขข้อบังคับในข้อ 93/1 

วตัถุประสงค์เป้าหมาย คณะกรรมการตอ้งการให้แยกรูปแบบของการบริหารในอาคารเคหสถาน 7 จากเดิมให้

ออกมาเป็นอีกรูปแบบหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงปรากฏรายละเอียดเน้ือหาของข้อ 93/1 ท่ีเสนอให้สมาชิกพิจารณา                

เพื่อเพื่อไปกาํหนดระเบียบเพิ่มเติมรองรับการบริหารจดัการการอยูอ่าศยัและในเร่ืองการจะระบุในท่ีดินและเป็น

การระบุไวท่ี้ตอ้งตราเป็นระเบียบโดยเฉพาะในเร่ืองน้ีของทรัพยสิ์นตามแต่ละห้องเฉพาะส่วน หากสมาชิกจะเพิ่ม
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ถอ้ยคาํในวนัน้ีว่า “ท่ีดิน” เขา้ไป จะเป็นประเด็นว่าคาํว่าท่ีดินมีความหมายว่าอย่างไร เพราะในลกัษณะตรงน้ี                   

ท่ีเสนอเพื่อปรับแก้เพื่อให้ร่างระเบียบรองรับการบริหารจดัการ ส่วนจะเป็นการเช่าท่ีดินหรือเฉพาะส่วนของ

สมาชิกแต่ละท่านในอตัราส่วนเท่าไหร่ไปตราร่างระเบียบรองรับจะชดัเจนและบงัคบัใชไ้ด ้

พนัเอก ศุภณฏัฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายวา่ สมาชิกตอ้งเขา้ใจคณะกรรมการดาํเนินการดว้ย การท่ีจะ

ร่า ง ท่ี ดิน  เพ รา ะ จะ มี กฎ หม าย เ ร่ือง ท่ี ดินต้อง ไป ศึก ษาใ ห้รอบค อบ เพ รา ะ เหมื อนก ารจัดสรร                                               

ถา้คณะกรรมการระบุไวใ้นขอ้บงัคบัและไปแยง้กบักฎหมายหรือพรบ. เป็นตน้ หมายความโอกาสขา้งหน้า

ให้คณะกรรมการดาํเนินการไปศึกษาวา่ ถา้เพิ่มถอ้ยคาํวา่ “ท่ีดิน” ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัจะมีขอ้ขดัขอ้งหรือไม่ 

ถ้าไม่มีขอ้ขดัขอ้งเห็นว่าโอกาสหน้าก็สามารถท่ีจะแก้ไขได้ เพราะคณะกรรมการดาํเนินการตอ้งการให้

บริหารจดัการในคหบาล 7 ให้ไดห้รือเพื่อประโยชน์ของสมาชิกนัน่เอง เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากให้ติดคาํว่า

ท่ีดินหรือไม่มีคาํวา่ท่ีดิน เพราะคิดวา่กรรมการคงศึกษามาพอสมควรก่อนท่ีนาํมาเสนอสมาชิกในท่ีประชุม

ใหญ่ เพราะฉะนั้นเร่ืองของท่ีดินมีกฎหมายใหญ่ สมาชิกตอ้งไปศึกษา เร่ืองการจดัสรรไม่ว่าจะเป็นเอกชน

หรือราชการ จึงเสนอให้ประธานในท่ีประชุมขอมติวา่เห็นชอบหรืออนุมติัตามท่ีขอแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือไม่ 

ถา้สมาชิกมีเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามถือวา่เห็นชอบ จึงอยากใหป้ระธานขานมติ เพราะเขา้ใจวา่สมาชิกยงั

เป็นห่วงใยเร่ืองท่ีดิน เพราะเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหญ่ถา้ระบุในขอ้บงัคบัไปสอดคลอ้งกบักฎหมายของประเทศท่ี

มีปัญหาวา่คณะกรรมกรดาํเนินงานหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัโดยมิชอบ 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ขอให้สมาชิกท่ีอภิปรายยืนยนัเพิ่มถ้อยคาํว่า “ท่ีดิน” 

หรือไม่ ถา้ยนืยนัหรือไม่ยนืยนั ตอ้งมีการขอมติเพื่อความถูกตอ้งในการประชุม 

นายชลิต    ลิ่มนรรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ตามท่ีสมาชิกอภิปรายว่า ขณะน้ีท่ีประชุมกาํลังพิจารณา

หลกัการในการแกไ้ขขอ้ 93/1 ส่วนเร่ืองของท่ีดินให้ไปพิจารณาในคราวต่อไป ซ่ึงจากการรับฟังเหตุผล ส่วนตวั

ไม่มีปัญหา แต่ขอเรียนสอบถามเพิ่มเติมวา่ แลว้จะนาํกรรมสิทธ์ิท่ีดินของคหบาล 7 ไปดาํเนินการไวใ้นขอ้ไหน  

นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ในการร่างระเบียบข้ึนมารองรับของขอ้บงัคับ             

ขอ้ 93/1 ตอ้งเขา้ท่ีประชุมของคณะกรรมการคหบาล 7 ต่อเม่ือเห็นชอบร่วมกนัแลว้ จึงจะเสนอท่ีประชุมใหญ่แห่ง

น้ีเพื่อเห็นชอบ ในระเบียบต่างๆ ท่ีจะร่างต้องพิจารณาเห็นชอบให้ใช้ข้อบงัคบัข้อ 93/1 ก่อนจะร่างระเบียบ 

เพราะวา่ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบั เพื่อแยกลกัษณะห้องจะไปร่างระเบียบรองรับเร่ืองต่างๆ 

เช่น อตัราส่วน กรรมสิทธ์ิส่วนตน กรรมสิทธ์ิส่วนกลางต่างๆ ใหก้บับุคคลอาคารชุดในลกัษณะนั้น 

นายพนัส  งามกนกวรรณ สมาชิกอภิปรายว่า ขออนุญาตให้นางรัตนาวดี  อรรถวรรณ ยืนข้ึน             

ซ่ึงเป็นสมาชิกท่ีอยู่อาศยัอาคารคหบาล 7 (สามเสน) เพื่อยืนยนัว่าขอให้มีถ้อยคาํว่า “ท่ีดิน” แทรกอยู่ใน

ขอ้บงัคบั ขอ้ 93/1 ดว้ย “ขอ้ 93/1. อาคารบา้นปันส่วน คือ หน่วยงานหน่ึงในโครงสร้างของสหกรณ์ มีลกัษณะ

เป็นห้องชุดพกัอาศยั ชั้นสํานักงาน ประกอบด้วย ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนํ้ า พร้อมอยู่ในชั้น

เดียวกนั และรวมอยูใ่นตึกหลงัใหญ่ โดยเพิ่มถอ้ยคาํว่า “และหรือบนที่ดิน ...ฯลฯ” เพื่อประธานกรรมการจะขอ

เสียงรับรองในการเพิ่มถอ้ยคาํในขอ้บงัคบัดว้ย 
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นายบวร  ยสินทร สมาชิกอภิปรายว่า สมาชิกอาจจะศึกษาหรือพิจารณาข้อความยงัไม่ละเอียด

เท่าท่ีควร ในขอ้ 93/1 ไม่ได้ระบุความเป็นเจา้ของแต่กล่าวถึงการครอบครองขอให้สมาชิกพิจารณาตาม            

ขอ้ 93/1. อาคารบา้นปันส่วน ไดอ้ธิบายว่าอาคารบา้นปันส่วนคืออะไร คือ หน่วยงานหน่ึงในโครงสร้างของ

สหกรณ์ เป็นหน่วยหน่ึงมีลกัษณะอยา่งไร มีลกัษณะเป็นห้องชุดพกัอาศยั ชั้นสํานกังาน ประกอบดว้ย ห้องนอน 

ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนํ้ าพร้อมอยูใ่นชั้นเดียวกนั และรวมอยูใ่นตึกหลงัใหญ่ เป็นการแบ่งเป็นส่วน ซ่ึงเป็น

นิยามของอาคารบา้นปันส่วน ซ่ึงแต่ละส่วนมีเจา้ของบา้น เป็นผูค้รอบครองใช้ประโยชน์ นึกถึงสมาชิกอาจคุน้

กับลิซซ่ิงรถยนต์ เจ้าของยงัเป็นบริษัทไฟแนนซ์แต่เราเป็นผู ้ครอบครอง ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับ                           

ผูค้รอบครองเป็นคนละข้อความ และท่ีกล่าวถึงคือการครอบครองต้องดูแลในส่วนของตนเอง ส่วนท่ีแก้ไข

ขอ้บงัคบัเพื่อช่วยแกไ้ขให้ดูแลแต่ละส่วนของตนเอง เป็นเร่ืองของการบริหารจดัการครอบครองใชป้ระโยชน์ใน

ส่วนตน อาคารบ้านปันส่วนต้องจัดตั้ งเพื่อดูแลโครงการต่างๆ ด้านสาธารณูปโภคคือส่วนกลาง ด้านอ่ืนๆ                  

ท่ีจาํเป็นให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ความเป็นเจา้ของท่ีดินไม่ว่าจะระบุส่วนไหนเป็นของสหกรณ์ฯ                 

แต่ไม่ได้ตดัสิทธ์ิสมาชิกท่ีจะนาํไปเขา้ธนาคารหรือไปทาํเร่ืองกู้โดยความยินยอมของสหกรณ์ และทั้งหมดท่ี

อธิบายคือถอ้ยคาํท่ีระบุไวใ้นขอ้ 93/1 ต่อให้สมาชิกไปเพิ่มเติมขา้งบนไม่มีผลต่อความเป็นเจา้ของ จะนาํไปขาย

หรือจาํนองโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากสหกรณ์ฯ ถา้จะเพิ่มขอ้ความและให้ท่ีประชุมลงมติยืนยนัถือวา่จบ แต่

ขอใหส้มาชิกเขา้ใจค่าวา่ “ครอบครอง” ก่อน  

พันเอก ศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายว่า ตอ้งขอบคุณสมาชิกท่ีได้ช่วยอธิบายความเข้าใจ ท่ี

ประชุมใหญ่แห่งน้ี ถ้าเพิ่มถอ้ยคาํไปแล้ว เกิดความไม่สมบูรณ์และเม่ือแก้ไขแล้ว อาจจะไปละเมิดหรือ

ขดัแยง้กบักฎหมายใหญ่ คณะกรรมการดาํเนินการไม่ตอ้งกลวั เพราะการท่ีคณะกรรมการเสนอมาในส่ิงท่ี

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เม่ือสมาชิกมาเพิ่ม แต่ไม่มีผลอนัใดและไม่ไปรองรับอะไรทั้งส้ิน คณะกรรมการ

ดาํเนินการไม่ตอ้งรับผิดชอบแต่สมาชิกทั้งหมดตอ้งรับผิดชอบ การไปเพิ่มถอ้ยคาํ ถา้มีผูรู้้เขา้ใจอยา่งถ่องแท้

ว่า การเพิ่มมีประโยชน์เพราะมีกฎหมายว่าดว้ยการจดัสรรมาตราว่าดว้ยการจดัสรร สหกรณ์ฯ ควรจะเพิ่ม 

และสมาชิกท่ีประชุมใหญ่ในการเพิ่มถอ้ยคาํใดๆ ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ ไม่ใช่คณะกรรมการดาํเนินการท่ี

นําเสนอต้องรับผิดชอบ เพราะสมาชิกได้มาอธิบายเพิ่มเติมเร่ืองวตัถุประสงค์ในการแก้ไขข้อบังคับ                  

ขอ้ดงักล่าวแลว้วา่เพื่อประโยชน์อะไร  

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ ในการแกไ้ขบงัคบัขอ้ดงักล่าว เพื่อเป็นการ

บริหารจดัการก่อน หมายความวา่ เม่ือสมยัอดีตจะมีการตั้งคหบาลเพราะคหบาลเป็นหน่วยงานหน่ึงของสหกรณ์ฯ 

เผอิญอาคารบา้นปันส่วนกายภาพไม่เหมือนกบัคหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ซ่ึงปัจจุบนัคงเหลือเพียง 2 คหบาล 

ส่วนท่ีสมาชิกตอ้งการอะไรมาหารือกนัในระเบียบ เพราะสัญญาก็มีผูกพนักนักบัสหกรณ์ฯ อยูแ่ลว้ ขออนุญาต

ใหส้มาชิกถอนคาํวา่ “ท่ีดิน”  

นางรัตนาวดี  อรรถวรรณ สมาชิกอภิปรายวา่ เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไม่เห็นดว้ยก็ขอถอนการ

เพิ่มถอ้ยคาํในขอ้บงัคบั เพราะฉะนั้นสมาชิกเคยปฏิบติัอยา่งหรืออยูอ่าศยัอยา่งไรก็เป็นอยูอ่ยา่งนั้น จะนาํไป

เขา้ธนาคารก็ไม่ได ้หรือจะโอนใหบุ้ตรไม่ได ้ก็ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นอยา่งนั้นต่อไปอยา่งท่ีเป็นมา 



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  29 

 ว่าที่ร้อยเอก ขวัญชัย  หนูรุ่ง ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ โดยได้รับมอบหมายจากประธานในท่ีประชุม         

แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ขณะน้ีสมาชิกในท่ีประชุมมีจาํนวน 245 คน ซ่ึงการแกไ้ขขอ้บงัคบัตอ้งใชค้ะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิกในท่ีประชุมซ่ึงเท่ากบั 164 เสียง จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติแกไ้ข

เพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ 

เม่ือสมาชิกได้อภิปรายและซักถามข้อสงสัย จนเป็นท่ีเข้าใจแล้ว ประธานกรรมการจึงขอให้                      

ท่ีประชุมลงมติโดยวิธีเปิดเผย (ยกมือ) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั พ.ศ. 2544 

จาํนวน 1 หมวด คือ หมวดท่ี 10 คหบาล เพิ่มเติม ขอ้ 93/1ท่ีประชุมไดล้งมติดว้ยวิธียกมือเห็นชอบให้แกไ้ข

เพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ดว้ยคะแนน 217 เสียง ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 1 เสียง งดออกเสียง จาํนวน 27 เสียง  

นายณฐัวุฒิ เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ ขอเรียนถามท่ีประชุมวา่ ไม่ทราบวา่ใครเป็นประธานใน

ท่ีประชุม เพราะเด๋ียวก็เป็นกรรมการและเลขานุการและเด๋ียวก็เป็นผูจ้ ัดการสหกรณ์ฯ ท่านดร.สมคิด                  

ในฐานะประธานท่ีประชุม ตอ้งทาํหน้าท่ีประธาน นอกจากประธานกรรมการจะเดินลงจากเวทีแลว้มีผูท้าํ

หนา้ท่ีแทน 

 ดร.สมคิด ดิสถาพร ประธานในท่ีประชุม ช้ีแจงว่า คือในการมอบหมายเป็นสิทธ์ิของประธาน

กรรมการท่ีจะดาํเนินการในลกัษณะไหนก็ได ้ประธานไม่ตอ้งรู้ทุกเร่ืองก็ได ้แต่สามารถท่ีจะช้ีแจงได ้ 

 นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายว่า มีปัญหาข้อกฎหมายท่ีอยากสอบถามผูแ้ทน                   

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในมาตรา 59 ของพรบ.สหกรณ์ฯ ระบุวา่ สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหน่ึงให้มีเสียง

หน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง

ช้ีขาดในการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหญ่ให้ถือเสียงขา้งมาก เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือเสียงไม่นอ้ย

กว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม สมาชิกซ่ึงมาประชุมลงช่ือไว ้358 คน            

ถา้สองในสาม คือ 238 คน แต่คะแนนเสียงท่ีสมาชิกโหวต 217 คน ขอใหผู้แ้ทนวนิิจฉยัดว้ย 

 นางสาวพรทพิย์ กมลพัฒนะ ผู ้แทนสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นท่ี 1 ช้ีแจงว่า เน่ืองจาก                      

ในช่วงเช้าท่ีสมาชิกมาลงทะเบียน ซ่ึงมีสมาชิกบางท่านลงแล้วกลบับา้น ดงันั้นในการพิจารณาวาระใดๆ                   

ก็ตาม คณะกรรมการในท่ีประชุมใหญ่ตอ้งมีการนับองค์ประชุม เน่ืองจากถ้าครบองค์ประชุมคือก่ึงหน่ึง

หรือไม่น้อยกว่าร้อยคนถือเป็นองค์ประชุม ถือว่าในการท่ีจะมีมติวาระแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ท่ีประชุม               

โดยประธานท่ีประชุม คณะกรรมการ รวมทั้งสมาชิกและผูอ้ยูใ่นท่ีประชุมแห่งน้ี และก่อนหนา้ท่ีจะลงมติได้

แจง้ให้ท่ีประชุมนบัองคป์ระชุมและมีมติในวาระน้ีครบองคป์ระชุมหรือไม่ การครบองคป์ระชุมหมายความ

ว่าหน่ึงร้อยคนหรือก่ึงหน่ึงหรือไม่น้อยกว่าร้อยคนถือว่าเป็นองค์ประชุมเหมือนกนั ท่ีผ่านมาขอนับองค์

ประชุมแล้ว ได้นับองค์ประชุม ณ ท่ีนั่งอยู่ในท่ีประชุม การออกเสียงเป็นไปตามเง่ือนไขข้อบังคับ                   

ถา้เสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงและไม่นอ้ยกวา่สองในสาม อาทิเช่น ขอ้บงัคบัตอ้งไม่นอ้ยกวา่สองในสาม  

มติ อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั พ.ศ. 2544  
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จาํนวน 1 หมวด คือหมวดท่ี 10 คหบาล เพิ่มเติม ขอ้ 93/1 ดว้ยคะแนน 217 เสียง (คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่

สองในสามของจาํนวนสมาชิกในท่ีประชุม จาํนวน 245 คน และสองในสาม คือ จาํนวน 164 เสียง  

2. แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2561ข้อ 63 และ ข้อ 88  

 คณะกรรมการดาํเนินการ ในการประชุมคร้ังท่ี 12 / 2561  เม่ือวนัท่ี 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561        ได้

มีมติเห็นชอบร่างแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2561 ขอ้ 63  และ ขอ้ 88   

ดงัต่อไปน้ี .- 
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 จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ เสนอว่า ขอให้ไปพิจารณาในเร่ืองของการแก้ไข

ข้อบังคับสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2561 ตามข้อ 63 วรรคสอง และ ข้อ 88                

วรรคสอง ตามเอกสารเพิ่มเติมไดส่้งมอบให้สมาชิกเป็นการแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 63 โดยมีการเพิ่มวรรคสอง 

โดยจะมีตารางเปรียบเทียบ 3 ช่อง ดงักล่าวตามเอกสารแนบ โดยมีเหตุผลวา่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัระเบียบท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติมและเพื่อความเหมาะสมกบัธุรกิจของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั และเพื่อให้รองรับกบั

ระเบียบของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด ขอให้สมาชิกพิจารณาเน้ือหาข้อความตามท่ีเสนอ เดิม            

“ขอ้ 63. คณะกรรมการดาํเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ประกอบดว้ย ประธาน

กรรมการหน่ึงคน ละกรรมการดาํเนินการอีกแปดคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก” สําหรับแกไ้ข

วรรคสอง เพิ่มเติม “สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสมคัรรับเลือกตั้งและการสรรหานั้น ให้เป็นไปตาม

ระเบียบและวิธีการท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด โดยให้ไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่” และ 

เดิม ขอ้ 88. ผูต้รวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมี้คุณวุฒิความรู้

ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการของ

สหกรณ์เป็นการประจาํปีจาํนวนไม่เกินสามคน” สําหรับแกไ้ขวรรคสอง เพิ่มเติม “สําหรับหลกัเกณฑ์และ

วิธีการสมคัรรับเลือกตั้งและการสรรหานั้น ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ

กาํหนด โดยใหไ้ดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่” 

 ดร.สมคิด ดิสถาพร ประธานในท่ีประชุม ช้ีแจงวา่ สมาชิกไดมี้การอภิปรายในเร่ืองดงักล่าวบา้งแลว้ 
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 พันเอก ศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายวา่ ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเสนอมา 

ไดรั้บการตรวจสอบแลว้ เพื่อความถูกตอ้งเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ เพราะเป็นรูปแบบหรือหลกัทัว่ไปของ

การแกไ้ขขอ้บงัคบัและระเบียบหรือร่างกฎหมายทัว่ไป เพราะฉะนั้นก็สนบัสนุนแกไ้ขทั้งขอ้ 63 และ         ขอ้ 

88 

 นางป่ินทอง  ศิริสวัสดิ์  สมาชิกอภิปรายว่า ช้ีแจงว่า ในเม่ือมีการขอแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ

คณะกรรมการดาํเนินการ ขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ขอให้มีโควตาของหมู่บา้นดว้ยแต่ละหมู่บา้น

ว่าหมู่บา้นไหนควรมีกรรมการก่ีคน และหมู่บานถดัๆ มาตามสมาชิกตามจาํนวนของสมาชิกสหกรณ์ฯ                    

วา่ควรจะมีกรรมการไดก่ี้ท่าน โดยเพิ่มขอ้ความท่ีกล่าวมาทั้งหมด เพราะวา่ขณะน้ีกรรมการทุกท่านมารวม

ท่ีคหบาล 4 ส่วนใหญ่ คหบาล 3 มีรายไดใ้ห้สหกรณ์ฯ ปีละลา้นห้าไม่มีกรรมการให้คาํแนะนาํ ไม่มีใครดูแล

หมู่บา้นของคหบาล 3 มีเพียงชุดคณะอนุกรรมการไปดูแล ซ่ึงไปดูแลเป็นคร้ังคราวจะเหมือนกบัสมาชิกท่ี

อาศยัอยู่ในทอ้งท่ีไดอ้ย่างไร เพราะฉะนั้นขอเสนอจาํนวนกรรมการของหมู่บา้นคหบาล 3 โดยจะทาํเร่ือง

เสนอเข้ามาว่า หมู่บ้านคหบาล 4 ควรมีกรรมการ 4 ท่าน คหบาล 3 9 11 12 ควรมีกรรมการ 3 ท่าน                        

และหมู่บา้นทัว่ไป ควรมีกรรมการ 2 ท่าน เพื่อการพฒันาหมู่บา้นตนเอง มีกรรมการจาํนวนมาอยู่ท่ีเดียว 

ปล่อยใหเ้ควง้ควา้ง โดยหมู่บา้นคหบาลอ่ืนๆ ไม่มีผูดู้แล จึงเสนอขอ้คิดเห็นใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า วาระน้ีเป็นเร่ืองของการแก้ไข

ขอ้บงัคบั  

 ดร.สมคิด ดิสถาพร ประธานในท่ีประชุม ช้ีแจงวา่ รับไวเ้พื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป หากสมาชิก

ไม่มีการอภิปราย จะขอขานมติและขอใหน้บัองคป์ระชุม 

 เม่ือสมาชิกได้อภิปรายและซักถามข้อสงสัย จนเป็นท่ีเข้าใจแล้ว ประธานกรรมการจึงขอให้                      

ท่ีประชุมลงมติโดยวิธีเปิดเผย (ยกมือ) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั (ฉบบัท่ี 9) 

พ.ศ. 2561 ขอ้ 63 วรรคสองและขอ้ 88 วรรคสอง 

 ว่าที่ร้อยเอก ขวัญชัย  หนูรุ่ง ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ โดยได้รับมอบหมายจากประธานในท่ีประชุม         

แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ขณะน้ีสมาชิกในท่ีประชุมมีจาํนวน 250 คน ซ่ึงการแกไ้ขขอ้บงัคบัตอ้งใชค้ะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิกในท่ีประชุม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบั

สหกรณ์ฯ 

 ท่ีประชุมไดล้งมติดว้ยวิธียกมือเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ดว้ยคะแนน 215 เสียง 

ไม่เห็นชอบ จาํนวน 11 เสียง  

  มติ อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด (ฉบับท่ี 9)                        

พ.ศ. 2561 ขอ้ 63 วรรคสองและ ขอ้ 88  วรรคสอง 
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3.  ระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด ว่าด้วย การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ งเป็น

คณะกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกจิการ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่4 ) พ.ศ.2561 
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นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ เสนอว่า ขอให้สมาชิกพิจารณาร่างระเบียบ

สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั วา่ดว้ย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ และ

ผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561โดยปรากฎเน้ือหาตามเอกสารท่ีแจกให้

เพิ่มเติม ระเบียบวาระน้ีมีความจาํเป็นจะตอ้งเสนอท่ีประชุมใหญ่แห่งน้ีพิจารณาเห็นชอบและอนุมติั

เพื่อดาํเนินการเลือกตั้ งซ่อมกรรมการดาํเนินการท่ีว่างลงก่อนครบวาระ 1 ตาํแหน่ง หลังจากท่ี

กรรมการครบวาระจาํนวน 4 ตาํแหน่ง ประกาศรับสมคัรเลือกตั้งพิจารณาคดักรองคุณสมบติัต่างๆ 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิรับเลือกตั้งและหลงัจากนั้นมีกรรมการไดล้าออกเพิ่มเติม จึงเป็นการวา่งลงของ

กรรมการก่อนครบวาระ ซ่ึงจาํเป็นต้องตราระเบียบเพิ่มเติม เพื่อให้มีผลบังคับใช้และสามารถ

ดาํเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการท่ีว่างลงก่อนครบวาระได ้เพื่อเป็นไปตามขอ้บงัคบั ขอให้ท่ีประชุม

ใหญ่พิจารณาร่างและใหค้วามเห็นชอบดว้ย 

 พันเอก ศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายวา่ เร่ืองน้ีไดอ้ภิปรายตั้งแต่เร่ิมพิจารณาตั้งแต่การแกไ้ข 

และแจง้ว่าให้คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาร่างระเบียบ เน่ืองจากว่ามีขอ้ปัญหาเวลาเราจะร่าง

กฎหมายหรือร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ใหม่ มีความจาํเป็นจะตอ้งมองถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวม                

ซ่ึงระเบียบท่ีร่างมา ขอ้ 1-3 ไม่มีปัญหาถือว่าถูกตอ้ง โดยแนะนาํให้คณะกรรมการไปพิจารณาขอ้ 6         

ซ่ึงร่างระเบียบ ขอ้ 6. ระบุเฉพาะผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพียงปัจจยัเดียว แต่ว่าผูต้รวจสอบ

กิจการไม่ไดมี้การะบุถึงหรือเม่ือมีกรรมการดาํเนินการลาออกและก่อนประชุมใหญ่ไม่ไดร้ะบุไว ้จึง

เสนอให้คณะกรรมการดาํเนินการไปร่างมาเพิ่มเติม เพราะมีการแกไ้ขเฉพาะผูส้มคัรเป็นกรรมการ

เพียงเร่ืองเดียว ฉะนั้นปัญหาเกิดข้ึนคือว่า เม่ือกรรมการพน้วาระ 4 ท่าน ซ่ึงตอ้งประกาศรับสมคัร

ประมาณเดือนกุมภาพนัธ์เป็นเวลาสามสิบวนั เม่ือสมคัรมาแลว้จะได ้4 หรือ 3 คนแลว้แต่ เม่ือมาถึง

ระยะหน่ึงเดือนเมษายนหรือหลงัจากนั้นมีผูส้มัครขอถอนตัวไม่ใช่ลาออก เพราะฉะนั้นมีปัญหา

หลายๆ อยา่ง เพราะขอ้ 6 เห็นเพียงประเด็นเดียว จึงไม่ถูกตอ้ง ห้วงเวลาท่ีผ่านมาจึงให้คณะกรรมการ

ไปนั่งร่างว่าจะเพิ่มเติมตามท่ีเสนอแนะไปน่าจะเรียบร้อย เพราะตามร่างระเบียบไม่ได ้เร่ืองผูต้รวจ

สอบกิจการไม่ไดก้ล่าวถึงเลยในขอ้ 6 แต่ในระเบียบน้ีช่ือว่า “ระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ 

จาํกดั ว่าดว้ย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ           

พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561” ซ่ึงขอ้ 6 ไม่ไดก้ล่าวถึงผูต้รวจสอบกิจการและสหกรณ์

ฯ มีปัญหาทุกคร้ัง เช่น ไม่มีผูส้มคัรเป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

 นายวธิาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีสมาชิกอภิปรายว่ามีสมาชิกสมคัร

ครบและเกินจาํนวน แต่ก่อนการประชุมใหญ่อาจจะขอถอนตวัหรือขอลาออกแมก้ระทัง่เสียชีวิตไป 

ทาํใหจ้าํนวนลดนอ้ยลงกวา่ตามจาํนวนท่ีตอ้งการตามขอ้บงัคบั สาํหรับขอ้ 6. ในวรรคสองเป็นการตรา
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ข้ึนมาเพื่อจะรองรับในกรณีท่ีสมาชิกอภิปรายและเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนท่ีจะต้องแก้ไขในการ

ปรับแกไ้ขขอ้ 6 “ในกรณีไดด้าํเนินการตามวรรคแรกแลว้ ต่อมาภายหลงัปรากฏว่าก่อนวนัประชุม

ใหญ่ มีผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการขอถอนตวั ลาออก หรือเสียชีวิต จึงทาํให้จาํนวน

เหลือน้อยกว่าจาํนวนกรรมการดาํเนินการท่ีตอ้งพน้ตาํแหน่งตามวาระในปีนั้น จาํนวนผูส้มคัรรับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการไม่ครบจาํนวนตามกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระในปีนั้น และมี

ระยะเวลาไม่เพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามวรรคแรกได ้ให้สมาชิกท่ีประชุมเสนอช่ือสมาชิกในท่ีอยูใ่น

ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการ ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งดว้ยวิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย              

(ยกมือ) ให้ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั” เป็นเหตุผลท่ีไดน้าํเสนอร่างเขา้มาเพื่อแกไ้ข

สถานการณ์และรองรับ แต่ยอมรับว่าไม่ไดก้ล่าวไปถึงผูต้รวจสอบกิจการ เพราะแยกออกต่างหาก 

เพราะผูต้รวจสอบกิจการไม่ไดอ้ยู่ในเร่ืองของการสมคัรรับเลือกตั้งต่างๆ และยอบรับว่าไม่ไดเ้พิ่ม

รายละเอียดของผูต้รวจสอบกิจการ แต่เน่ืองจากช่ือระเบียบพอ้งกนัทั้งกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจ

สอบกิจการ เพราะคณะกรรมการมุ่งเน้นท่ีแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

คร้ังน้ีให้ผ่านไป โดยถูกตอ้ง จาํเป็นจะตอ้งใชข้อ้ 6. วรรคสอง เพราะหากไม่มีขอ้ 6. วรรคสองแลว้

กรรมการท่ีว่างลงก่อนครบวาระ ไม่สามารถดาํเนินการเลือกตั้งไดด้้วยระเบียบเดิม ทาํให้จาํนวน

กรรมการไม่ครบตามขอ้บงัคบั 

 พันเอก ศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายว่า การแกปั้ญหาไม่ใช่แกปั้ญหาเฉพาะเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด 

เพราะการแกร้ะเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตอ้งขอแกใ้ห้รอบคอบ และท่ีไดร่้างขอ้ความคร่าวๆ ตอ้งรีบแกไ้ข 

เพราะทราบวา่ตอ้งมีปัญหาเกิดข้ึนเก่ียวกบัผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงปีท่ีผา่นมาก็เช่นเดียวกนั เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 

คณะกรรมการตอ้งประมวลและนาํมาเพิ่มเติม ไม่ใช่แกไ้ขเฉพาะเร่ืองเดียว การแกไ้ขระเบียบตอ้งคิดถึงเร่ือง

ระเบียบท่ีเกิดข้ึน เท่าท่ีไดช่้วยคณะกรรมการคิดเพราะท่ีประชุมสามารถระดมสมองช่วยคณะกรรมการได้

ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงไดร่้างให้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัช่ือระเบียบสหกรณ์ฯ ดงักล่าวขา้งตน้และเพิ่มเติมขอ้ความว่า 

“ขอ้ 6. สหกรณ์จะกาํหนดวนัรับสมคัรรวมทั้งผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการหรือผูต้รวจสอบ

กิจการให้แลว้เสร็จก่อนการประชุมใหญ่สามสิบวนั โดยให้สมาชิกท่ีประสงค์จะรับสมคัรรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการดาํเนินการหรือผูต้รวจสอบกิจการยื่นในสมคัรตามแบบทา้ยระเบียบน้ีด้วยตนเอง ตามสถานท่ี

กาํหนด” วรรคสอง “ในกรณีไดด้าํเนินการตามวรรคแรกแลว้ ต่อมาภายหลงัปรากฎวา่ก่อนวนัประชุมใหญ่มี

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการหรือผูต้รวจสอบกิจการขอถอนตวัหรือเสียชีวิต หรือกรรมการ

ดาํเนินการลาออกหรือเสียชีวิต หรือก่อนการประชุมเกิดลาออกหรือเสียชีวิตจนทาํให้เหลือน้อยกวา่จาํนวน

กรรมการดาํเนินการพ้นจากตาํแหน่งหรือครบวาระในปีนั้ นหรือมีจาํนวนเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้ งเป็น

กรรมการดาํเนินการหรือผูต้รวจสอบกิจการ ไม่ครบตามจาํนวนและมีระยะเวลาไม่เพียงพอดาํเนินการใน

วรรคแรก ให้สมาชิกในท่ีประชุมเสนอสมาชิกท่ีอยู่ในท่ีประชุมให้เลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการหรือผู ้

ตรวจสอบกิจการด้วยวิธีโดยเปิดเผยให้ครบถ้วนตามจํานวนท่ีกําหนด” นอกจากข้อความตามน้ี 
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คณะกรรมการตอ้งพิจารณาว่าถา้ขาดหน่ึงคนให้สมาชิกท่ีประชุมเสนอเพียงรายเดียวใช่หรือไม่ หรือเสนอ

มากกวา่หน่ึงคนตอ้งนาํไประบุไวใ้นระเบียบ ซ่ึงเป็นวิธีการปฏิบติัโดยอาจขยายขอ้ความในเระเบียบน้ีโดย

เพิ่มเติมลงไป เพราะไดช่้วยคณะกรรมการในระหวา่งท่ีเขา้ร่วมประชุม จึงไม่ทราบวา่ครบถว้นหรือสมบูรณ์

หรือไม่ 

 ดร.สมคิด ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า คณะกรรมการเห็นด้วยในส่วนท่ีช่วยเพิ่มเติม

ขอ้ความของผูต้รวจสอบกิจการ ในความเป็นจริงท่ีไดมี้การประกาศรับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการไดมี้การยืน่

ใบสมคัรมาจาํนวน 1 คน ถ้าเผื่อจะมีผูต้รวจสอบกิจการและให้สมาชิกเสนอในท่ีประชุมใหญ่ ในกรณีท่ี

สมาชิกได้อภิปรายและเพิ่มเติมข้อความในระเบียบ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ของปีท่ีผ่านมาเพื่อจะได้แก้ไข

สถานการณ์ คณะกรรมการน้อมรับท่ีสมาชิกอภิปรายมา โดยจะนาํขอ้ความท่ีไดบ้นัทึกไวไ้ปขยายความให้

ชดัเจนข้ึน 

 ศาสตราจารย์โอภาวดี  เข็มทอง สมาชิกอภิปรายวา่ เห็นดว้ยกบัสมาชิกท่ีอภิปรายและคณะกรรมการ 

แต่ปัญหาของผูส้มคัรเป็นคณะกรรมการดาํเนินการและผูส้มคัรเป็นผูต้รวจสอบกิจการ ตอ้งแยกปัญหา 

เพราะปีท่ีผา่นมาไดอ้ภิปรายวา่การเป็นสมาชิกตอ้งมีทางเลือก หากผูต้รวจสอบกิจการสามารถเสนอช่ือเพื่อ

แข่งขนัได้ในท่ีประชุมถือว่าเป็นเร่ืองดีทาํให้มีทางเลือก โดยจะทาํให้แกปั้ญหาได้เหมือนปีท่ีผ่านมา เม่ือ

ไดรั้บเลือกแลว้ผูต้รวจสอบกิจการไดล้าออกไป ควรมีการเลือกสํารองไวส้องคน เพราะฉะนั้นอยากเสนอวา่

ในระเบียบควรจะแยกเป็นขอ้ระหวา่งกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ โดยเพิ่มเป็นขอ้ 7. น่าจะ

ชัดเจนมากกว่า จะทาํให้แก้ปัญหาได้ และมีผูส้มคัรเพียงหน่ึงคน สมาชิกอาจเสนอสมาชิกเพิ่มเพิมในท่ี

ประชุมใหญ่เพื่อสาํรองไว ้

 นางสาวพรทพิย์ กมลพัฒนะ ผูแ้ทนสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นท่ี 1 ช้ีแจงว่า การเลือกตั้ ง

คณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้ งผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด                          

ไดบ้ญัญติัระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย การสรรหา ฉะนั้นหมายถึงวา่สหกรณ์ฯ ไม่ไดน้าํเสนอหรือใหส้มาชิกใน

ท่ีประชุมเพื่อเลือกตั้ ง สาเหตุท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีสหกรณ์ฯ ได้ปิดรับสมัครผู ้มาเป็นคณะกรรมการและ                               

ผูต้รวจสอบกิจการเรียบร้อยแล้ว เน่ืองจากระเบียบสหกรณ์ฯ ได้บญัญติัในเร่ืองของเวลาต้องรับสมคัร                  

สรรหาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั ต่อมาหลงัจากนั้นสหกรณ์ฯ ไดปิ้ดรับสมคัรและมีผูส้มคัรตามจาํนวน

คณะกรรมการครบวาระ ต่อมามีกรรมการท่านหน่ึงขอลาออกแลว้จะดาํเนินการอยา่งไร เพราะระเบียบระบุ

วา่ตอ้งเปิดรับสมคัรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั และขณะเดียวกนัสหกรณ์ฯ ตอ้งถือปฏิบติัตามขอ้บงัคบั

สหกรณ์ฯ วา่คณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกแปดคน รวมเป็น

เกา้คน สหกรณ์ฯ ตอ้งการมีคณะกรรมการให้เต็มองคต์ามขอ้บงัคบักาํหนดคือเกา้คน เพราะเป็นการทราบ

แบบกระชั้นและไดป้รึกษากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือระเบียบ จึงไดพ้ิจารณานาํร่างระเบียบ

สหกรณ์ฯ ท่ีจะต้องปฏิบติัในวนัน้ี โดยต้องให้ท่ีประชุมโหวตและต้องเห็นชอบด้วย หากไม่เห็นชอบ

คณะกรรมการดําเนินการจะขาดหน่ึงคน ผลคือถ้าว ันน้ีกรรมการดําเนินการไม่ครบตามข้อบังคับ 
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คณะกรรมการชุดน้ีจะเลือกตามท่ีมีผูส้มคัรจาํนวนส่ีคน แต่จะตอ้งเรียกวิสามญัเพื่อเลือกตั้งซ่อมอีกหน่ึงคน 

ซ่ึงหากไม่เห็นชอบตอ้งเรียกวสิามญั และหากเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ฯ ตามร่างท่ีเสนอมา สามารถเลือกตั้ง

เพื่ออีกหน่ึงคน ตามท่ีสมาชิกอภิปรายไดมี้ความห่วงใยต่อคณะกรรมการจะคอยช่วยเหลือเสมอ ขณะนั้นได้

พิจารณาเฉพาะในส่วนคณะกรรมการเพียงอยา่งเดียว จึงเสนอแกไ้ขในขอ้ 6. ซ่ึงระเบียบจะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบในท่ีประชุมใหญ่เท่านั้น จึงไม่ไดพ้ิจารณาในส่วนของผูต้รวจสอบกิจการ เน่ืองจากเป็นห้วงเวลาท่ี

กระชั้นและไดเ้สนอแกไ้ขระเบียบน้ีโดยอาํนาจแห่งท่ีประชุมใหญ่เห็นชอบวนัน้ีดว้ยเท่านั้น ซ่ึงสมาชิกจะให้

เพิ่มผูต้รวจสอบกิจการ ในระเบียบขอ้หน่ึงไดแ้ยกหมวดไวคื้อ หมวด 3 การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ แต่

ส่วนท่ีแกไ้ขคือหมวด 1 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ ถา้จะแกไ้ขหรือจะเพิ่มเติมระเบียบน้ีตอ้งแยก

หมวด เพราะจะไม่นาํมารวมในขอ้ 6. และร่างระเบียบน้ีเป็นการแกไ้ขใหท้นักบัเหตุการณ์จึงไดรี้บนาํเสนอท่ี

ประชุมใหญ่พิจารณา เพื่อจะเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการเพิ่มหน่ึงคน และการแกไ้ขระเบียบดงักล่าวถา้จะ

ประสงค์แก้ไขของผูต้รวจสอบกิจการเพิ่มเติม หากจะล้อตามวรรคสองเพิ่มไปในส่วนของผูต้รวจสอบ

กิจการไม่แน่ใจว่าจะดาํเนินการทนัหรือไม่ อาจจะเพิ่มท่ีหมวด 3 การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ไม่ทราบ

สมาชิกท่ีประชุมเห็นเป็นอยา่งไรในขอ้ 33 

 ว่าทีร้่อยเอก ขวญัชัย  หนูรุ่ง ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ ช้ีเจงวา่ ตามท่ีประธานในท่ีประชุมไดม้อบหมายให้

ดาํเนินการ ขอเสนอวา่ การเลือกตั้งคณะกรรมการและผูต้รวจสอบกิจการตามท่ีสมาชิกอภิปรายและไดเ้สนอ 

ถ้าท่ีประชุมเห็นด้วย ทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะสรุปหัวข้อให้สมาชิกได้รับฟังว่า ตามท่ี

คณะกรรมการขอแกไ้ขในขอ้ 6. ในส่วนของคณะกรรมการดาํเนินการ หากสมาชิกเห็นดว้ย คือ 1.เห็นชอบ

ร่าง และ 2.ให้นําไปแก้ไขในข้อ 33. เพิ่มเติมโดยล้อข้อความมาให้เติมคาํว่าผูต้รวจสอบกิจการเข้าไป 

นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการไดน้าํเสนอ เพราะคณะกรรมการเสนอขอแกไ้ขขอ้ 6. ส่วนอีกขอ้ไปแกไ้ข

ตามท่ีผูแ้ทนเสนอ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีดีท่ีไดแ้ยกหมวดไว ้โดยไปเพิ่มวรรคท่ีสอง คือ “ขอ้ 6. สหกรณ์จะกาํหนด

และประกาศการรับสมคัรรวมทั้งรับสมคัรเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการให้แลว้เสร็จก่อนการประชุม

ใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวนั ให้สมาชิกท่ีประสงคจ์ะสมคัรรับเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการยื่นสมคัรตาม

เอกสารแนบทา้ยน้ีดว้ยตนเองพร้อมเอกสารท่ีกาํหนด กรณีท่ีไดด้าํเนินการตามวรรคแรกแลว้ ผลปรากฎว่า

ก่อนการประชุมใหญ่มีผูเ้ลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการขอถอนตวั ลาออก หรือเสียชีวิตจนทาํให้มีจาํนวน

กรรมการดาํเนินการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งครบวาระในปีนั้น หรือมีจาํนวนผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดาํเนินการไม่ครบตามจาํนวนกรรมการดาํเนินการท่ีตอ้งการตามตาํแหน่งตามวาระในปีนั้นมีระยะเวลาไม่

เพียงท่ีจะดาํเนินการตามวรรคแรกได ้ให้สมาชิกในท่ีประชุมเสนอช่ือสมาชิกท่ีอยูใ่นท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง

เป็นกรรมการด้วยวิธีลงคนแนนโดยเปิดเผย (ยกมือ) ให้ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวต้ามข้อบงัคบัของ

สหกรณ์ฯ และส่วนอีกข้อท่ีจะขอแก้ไขคือ ข้อ 33.ในหมวด 3. การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ “ข้อ 33. 

สหกรณ์จะกาํหนดและประกาศผูส้มคัรรวมทั้งรับสมคัรรับเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการให้แลว้เสร็จก่อน

การประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัให้ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการยืน่ใบสมคัร

ตามเอกสารแนบทา้ยระเบียบน้ีดว้ยตนเองตามเอกสารท่ีกาํหนด และวรรคสอง “ในกรณีท่ีไดด้าํเนินการตาม
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วรรคแรกแลว้ ต่อมาภายหลงัพบวา่ก่อนการประชุมใหญ่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการขอถอน

ตวั ลาออกหรือเสียชีวิต จนทาํให้มีจาํนวนเหลือนอ้ยกวา่หรือจนทาํให้มีเวลาเหลือนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งในปีนั้นหรือมีจาํนวนผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ครบตามจาํนวน ผูต้รวจสอบ

กิจการท่ีพน้จากตาํแหน่งในปีนั้นและมีระยะเวลาไม่เพียงพอท่ีจะดาํเนินการได ้ให้สมาชิกท่ีประชุมใหญ่

เสนอช่ือสมาชิกท่ีอยู่ในท่ีประชุมให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการด้วยวิธีลงคะแนนโดย

เปิดเผย (ยกมือ) ใหค้รบตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ  

 ดร.สมคิด ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม สอบถามวา่ ท่ีประชุมเห็นดว้ยหรือไม่ ในกรณีท่ีเพิ่มอีกวรรค

ในส่วนของผูต้รวจสอบกิจการ 

 นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ เร่ืองเน้ือหาในการแกไ้ขไม่มีประเด็นท่ีจะอภิปราย 

แต่ไดอ้ภิปรายตั้งแต่วาระแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ว่า ในการแกไ้ขขอ้บงัคบันั้นจะมีผลบงัคบัใช้เม่ือไหร่ 

เน่ืองจากระเบียบท่ีจะขอแก้ไขคร้ังน้ี ได้อา้งอิงกบัขอ้บงัคบัท่ีได้เสนอขอแก้ไขท่ีผ่านมาและได้ผ่านการ

อนุมติัแลว้ ซ่ึงประเด็นว่าระเบียบน้ีอา้งอิงจากขอ้บงัคบั ในเม่ือขอ้บงัคบัจะมีผลเม่ือนายทะเบียนสหกรณ์

ได้รับจดทะเบียน จึงมีขอ้กงัขาว่าเม่ือระเบียบผ่านมติท่ีประชุมจะมีผลทนัทีหรือไม่ หรือว่าตอ้งไปรอให้

ขอ้บงัคบัมีผลบงัคบัใช ้

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า การแกไ้ขระเบียบวนัน้ีเพื่อให้เป็น

ประโยชน์กบัสหกรณ์ฯ ตามท่ีสมาชิกอภิปรายขา้งต้น ถ้าทางออกของสมาชิกตอ้งรอข้อบงัคบัได้รับจด

ทะเบียนก่อน ฉะนั้นตอ้งเรียกวิสามญัจะทาํให้สหกรณ์ฯ เสียค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก และการเลือกตั้งผูต้รวจสอบ

กิจการ ส่อวา่อาจจะมีการสรรหาในท่ีประชุมเช่นกนั เพราะผูส้มคัรยงัไม่มาปรากฏตวั ณ ขณะน้ี 

 นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ขอใหส้มาชิกเขา้ใจวา่ ประเด็นท่ีอภิปรายไม่ไดใ้ห้

เรียกวิสามญัหรือไม่เรียกวิสามญั แต่ตอ้งการความถูกตอ้งและถือปฏิบติัตามลาํดบัของกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ เป็นตน้  

 นายบวร  ยสินทร สมาชิกอภิปรายวา่ ควรดาํเนินการตามท่ีผูแ้ทนเสนอ และอยากยนืยนัวา่การแกไ้ข

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ อยู่ในหมวด 1 ของระเบียบ 

เพราะฉะนั้นเร่ืองท่ีจะแกปั้ญหาของคณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งระบุในระเบียบขอ้น้ี ส่วนเร่ืองของการ

เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นหมวด 3 หากขอ้น้ีฉบบัเดียวแลว้แกไ้ขทั้ง 2 หมวด เกรงวา่จะเกิดปัญหา โดย

จะอ้างว่าให้แก้หมวด 1 ในข้อน้ี และถ้าต่อท้ายเป็นวรรคหน่ึงสับสนแน่นอน เพราะฉะนั้ นเห็นว่าให้

ดาํเนินการตามขอ้เสนอ ส่วนอีกขอ้น่าจะมีเป็นอีกฉบบัหน่ึงเพื่อแกไ้ขระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งผูต้รวจสอบ

กิจการ แม้ว่าอยู่ในระเบียบเดียวกัน แต่ต้องแยกและแจกแจงรายละเอียดว่าเป็นด้วยเร่ืองของอะไร 

เพราะฉะนั้นเห็นวา่น่าจะดาํเนินการไปตามวาระน้ีก่อน ส่วนท่ีมีการเสนอเพิ่มเติมขอ้ความควรจะป้องกนัไว้

ล่วงหนา้ แต่ควรจะมีอีกฉบบั 
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 นายไกรฤกษ์ อุจรัตนะ สมาชิกอภิปรายว่า ขอสอบถามผูแ้ทนว่าในวาระท่ีผ่านมาเป็นการแก้ไข

ขอ้บงัคบั และวาระน้ีพิจารณาขอแก้ไขระเบียบ ไม่ทราบกฎเกณฑ์ของสหกรณ์ใช้แบบเดียวกันหรือไม่  

เพราะผูแ้ทนไดช้ี้แจงวา่ขอ้บงัคบัตอ้งเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อรับจดทะเบียน จึงอยากทราบวา่ระเบียบ

ตอ้งดาํเนินการเช่นกนัหรือไม่ 

 นางสาวพรทพิย์ กมลพัฒนะ ผูแ้ทนสํานกังานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นท่ี 1 ช้ีแจงวา่ วาระท่ีผา่นมาได้

มีมติอนุมติัให้แก้ไขข้อบงัคับแล้ว เน่ืองจากสาเหตุหลักประเด็นคือจากกรรมการท่ีขอลาออก และได้

ปรึกษาหารือในกรมแลว้ควรจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในหวัขอ้ เน่ืองสหกรณ์ฯ ไดก้าํหนดระเบียบรองรับการ

เลือกตั้งหรือการสรรหา จึงเป็นเหตุทาํให้แกไ้ขขอ้บงัคบัไดผ้า่นมติแลว้ สําหรับระเบียบตอ้งไปถือใชร้องรับ

ภายใต้ข้อบังคับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม สําหรับระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหา ได้กําหนดเม่ือปี 2550                  

ปัจจุบนัปี 2561 เป็นเวลา 11 ปี มาเจอจุดอ่อนในระเบียบคิดวา่จะยกเลิกระเบียบน้ีทั้งปวงและกาํหนดระเบียบ

ใหม่ ส่ิงท่ีสะดุดคือผูต้รวจสอบกิจการในหมวด 3 ขอ้ 33 วรรคสอง ซ่ึงท่ีผา่นมาไม่ไดพ้ิจารณาขอ้น้ี ท่ีประชุม

พิจารณาเฉพาะขอ้ 6. ปรากฎว่าไปพบในเร่ืองคุณสมบติัในการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการไม่เป็นไปตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 เน่ืองจากนายทะเบียน

สหกรณ์มีการยกเลิกระเบียบ ว่าดว้ย คุณสมบติัของผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงระเบียบน้ีไปขดัต่อระเบียบนาย

ทะเบียน ฉะนั้นจะตอ้งให้คณะกรรมการชุดใหม่แก้ไขทั้งฉบบั ในวนัน้ีถ้าเพื่อการดาํเนินการท่ีจะให้มติ 

เพราะระเบียบน้ีใชอ้าํนาจท่ีประชุมใหญ่ ถา้ท่ีประชุมใหญ่เห็นวา่ระเบียบดงักล่าวเหมาะสมก็โหวตถือใชข้อ

เป็นวนัน้ี เน่ืองจากได้แจง้ให้ทราบขา้งตน้ว่าคณะกรรมการดาํเนินการขาดหน่ึงคน ถ้าท่ีประชุมใหญ่ไม่

เห็นชอบตอ้งเรียกวิสามญั และมาสะดุดเร่ืองระเบียบในส่วนของผูต้รวจสอบกิจการ ถือวา่ตอ้งไปพิจารณา

ใหม่ เพราะฉะนั้นท่ีประชุมจะมีมติเป็นอยา่งไร 1.แกไ้ขขอ้ 6. ขอ้เดียวเพื่อรองรับ ส่วนผูต้รวจสอบกิจการให้

เป็นไปตามเง่ือนนั้น ส่ิงใดท่ีระเบียบไม่วา่จะเป็นขอ้บงัคบัหรือระเบียบใดก็ตามท่ีขดัต่อระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ให้งดใช้ระเบียบดังกล่าวให้ไปถือใช้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์อาํนาจของพระราชบญัญติั

สหกรณ์ ทั้งระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ทั้งกาํหนดรองรับกฎหมายก็คือไปถือใช ้หากระเบียบสหกรณ์ฯ ขดั

ต่อขอ้บงัคบัสหกรณ์หรือขดัต่อระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เม่ือใด สหกรณ์นั้นทุกแห่งจะตอ้งถือใชร้ะเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์แทน เพราะวา่ระเบียบผูต้รวจสอบกิจการเป็นร่างนายทะเบียนสหกรณ์ซ่ึงไดรั้บความ

เห็นชอบจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ โดยขอให้ผูแ้ทนจากสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ฯ สังกดักรมตรวจ

บญัชีสหกรณ์ช้ีแจงเพิ่ม 

 นางสาววนาพร ทองทิ ผู ้แทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ ช้ีแจงว่า โดยระเบียบว่าด้วย                      

ผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2559 ลงนามโดยนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีสังกดักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ลงวนัท่ี 8 

สิงหาคม 2559 ในกรณีท่ีข้อบังคับของสหกรณ์ ถ้าระเบียบของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามระเบียบของ                    

นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด โดยสาระสําคญัของระเบียบน้ีวา่ดว้ยคุณสมบติัของผูต้รวจสอบกิจการ ดงัน้ี.- 

1.เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นหรือเป็นบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์, 2.ผา่นการอบรม

ผูต้รวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชี
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สหกรณ์ และลกัษณะตอ้งหา้มของการเป็นผูต้รวจสอบกิจการดงัน้ี.- ตอ้งไม่เป็นผูส้อบบญัชีหรือผูช่้วยผูส้อบ

บญัชีของสหกรณ์หรือบุคคลในสังกดัท่ีมารับงานของสหกรณ์, ตอ้งไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้นเวน้แต่

พน้จากตาํแหน่งกรรมการสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีบญัชีสหกรณ์ (ถา้กรรมการสหกรณ์ปีท่ีแลว้หมด

วาระ ปีน้ีจะมาเสนอตวัเป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้เพราะวา่พน้วาระมาแค่หน่ึงปีบญัชีสหกรณ์), ไม่เป็นคู่

สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจ้ดัการ หรือเจา้หน้าท่ีสหกรณ์นั้น (เครือญาติเป็นผูต้รวจสอบ

กิจการไม่ได ้ความเท่ียงตรงไม่ได ้นายทะเบียนสหกรณ์ไม่เห็นดว้ย), เป็นผูจ้ดัการสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบ

กิจการไม่ได ้หรือเป็นเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์อ่ืน หรือผูท่ี้เคยถูกให้ออกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการหรือเจา้หน้าท่ี

ของสหกรณ์ ไม่สามารถท่ีจะมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการได้ และเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล

ลม้ละลายจากทุจริต, เคยไดรั้บโทษจาํคุกพิพากษาตั้งแต่โทษอ่ืนๆ ท่ีเป็นลหุโทษ, เคยถูกไล่ออก ปลดออก,          

พน้ตาํแหน่งจากกรรมการ หรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือมีคาํวินิจฉยัเป็นท่ีสุดให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการ 

หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน หรือถา้พน้โดยคาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์โอกาสคร้ังหน้า

จะมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได้, เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการหรือผู ้

ตรวจสอบกิจการ, เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืน, อยู่ระหว่างถูกพกัหรือเพิก

ถอนใบอนุญาตให้เป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึงจะมีผูส้อบบญัชีบางรายท่ีไม่ได้เป็นผูส้อบบัญชีของ

สหกรณ์ แต่ไดผ้า่นการอบรมและมาเสนอตวัเป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ซ่ึงคุณสมบติัถูกตอ้งหมดแต่อยู่

ระหว่างการพิจารณาคดีว่าอาจทาํการสอบบญัชีแลว้ไม่เป็นไปตามระเบียบอยู่ระหว่างดาํเนินการ, เป็นคน

เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต สติฟ่ันเฟือนไม่ได้, ผู ้ตรวจสอบกิจการจะต้องเป็นผู ้ท่ี มีความรู้ 

ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบญัชี กฎหมาย การบริหาร เศรษฐศาสตร์ และผูต้รวจสอบ

กิจการตอ้งมีทกัษะดา้นความรู้ต่างๆ ท่ีกล่าวมา และในเร่ืองการดาํรงตาํแหน่ง การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ 

ขั้นตอน วธีิการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ กรณีท่ีเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ

สามารถให้ท่ีประชุมใหญ่สามารถเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการสํารองได ้ขอ้บงัคบักาํหนดให้เลือกตั้งไดไ้ม่

เกินสามคน แต่ท่ีประชุมใหญ่สามารถสํารองไดถึ้งห้าคน ถา้สามคนไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้สหกรณ์ฯ 

สามารถใหผู้ต้รวจสอบกิจการท่ีสาํรองไวเ้ขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้นัที 

 ศาสตราจารย์โอภาวดี  เข็มทอง สมาชิกอภิปรายวา่ ขอถอนท่ีอภิปรายไปก่อนหนา้ในหมวดท่ีจะให้

แกไ้ขผูต้รวจสอบกิจการ เพื่อระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาจะไดผ้า่นไปดว้ยดี จะไดไ้ม่ตอ้งเรียกวสิามญัเป็นการ

เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก ไม่ทราบว่าถ้าไม่มีระเบียบเก่ียวกับผู ้ตรวจสอบกิจการสามารถใช้ระเบียบของ                   

นายทะเบียนสหกรณ์ในการเลือกตั้งไดห้รือไม่ 

 พันเอก ศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายว่า ระเบียบมีเร่ืองตอ้งแกไ้ขอีกมาก แต่เห็นว่าใช้เวลาใน

การอภิปรายมาก ทาํใหว้าระล่าชา้ เน่ืองจากวา่มีขอ้ขดัขอ้งมีผูส้มคัรแลว้ไม่ครบตามจาํนวน ท่ีผา่นมาสามารถ

ใช้เสียงจากท่ีประชุมใหญ่ ซ่ึงขอ้บงัคบัไดผ้่านมติอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการเสนอแลว้ เพราะฉะนั้นเร่ือง

ระเบียบจะตอ้งไปหารือกบักรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อจะไดมี้รายละเอียดมากข้ึน จึงขอเสนอทางเลือกให้ใช้
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เสียงสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่โดยงดเวน้การใชร้ะเบียบ เหมือนกบัผูต้รวจสอบกิจการ ขอฝากไปยงัผูแ้ทนวา่

คุณสมบติัของผูต้รวจสอบกิจการมากเกินไป เพราะผูต้รวจสอบกิจการเป็นจิตอาสาเข้ามาทาํงานเพื่อ

ส่วนรวม เพราะทุกปีสหกรณ์ฯ มีปัญหาเร่ืองผูต้รวจสอบกิจการ เพราะระเบียบถา้จะร่างตอ้งให้ดีและไม่

ขดัแยง้ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเสนอใช้เสียงท่ีประชุมใหญ่โดยของดเวน้ใช้ระเบียบในการเลือกตั้ง

กรรมการดาํเนินการเพิ่มเติมได ้

 นางสาววนาพร ทองทิ ผูแ้ทนสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ฯ ช้ีแจงว่า ผูต้รวจสอบกิจการ เหตุท่ีมี

คุณสมบติัมากตามท่ีสมาชิกอภิปราย เพราะถา้ผูต้รวจสอบกิจการตรวจสอบไม่พบหรือพบการขอ้บกพร่อง

ในการดาํเนินงาน นาํไปสู่การฟ้องร้องดาํเนินคดีได ้

 นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ประเด็นเร่ืองน้ีคือสอบถามเร่ืองเวลาท่ีมีผล เม่ือมี

การลงมติแลว้ ผลของการบงัคบัใชว้นัน้ี หรือหลงัจากขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวเน่ืองกนัท่ีไดผ้า่นการอนุมติัก่อนหนา้

เน่ืองจากขอ้บงัคบัท่ีไดอ้า้งอิงระบุว่าตอ้งไดรั้บจดจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน แต่ร่างระเบียบน้ีไดมี้การ

อา้งอิงอยู ่จึงอยากสอบถามผูแ้ทนวา่ ในเม่ือขอ้บงัคบัยงัไม่ไดรั้บการจดจากนายทะเบียนสหกรณ์ แต่ระเบียบ

น้ีสามารถมีมติอนุมติัและถือปฏิบติัเลยใช่หรือไม่ 

 นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ โดยเป้าหมายและวตัถุประสงคต์อ้งการแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่ไม่ได้ล่วงละเมิด หรือตอ้งการละเวน้ หรือผิดพระราชบญัญติัสหกรณ์ หรือขอ้บงัคบั

สหกรณ์แต่อย่างใด แต่โดยลักษณะแล้วข้อบังคับสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบและรับรองจาก                        

นายทะเบียนสหกรณ์ เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบเม่ือใดขอ้บงัคบัท่ีขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผล และ        

มีผลแล้ว ซ่ึงตามท่ีสมาชิกอภิปรายมีความเก่ียวเน่ืองกบัระเบียบน้ี เม่ือขอ้บงัคบัมีผลจึงตราเป็นระเบียบ             

แต่ระเบียบน้ีระบุใหใ้ชใ้นวนัท่ีซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เห็นชอบ โดยนยัยะตอ้งมีผลใชบ้งัคบัในวนัน้ี 

 นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายว่า ตามท่ีรองประธานกรรมการช้ีแจงมานั้ น 

เพราะฉะนั้นตอ้งการคาํยนืยนัจากผูแ้ทนสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์ฯ วา่เหตุผลท่ีรองประธานกรรมการช้ีแจง

นั้น ปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ เพราะเป็นการอา้งอิงกนั 

 พนัเอก ศุภณฏัฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายวา่ ไดเ้สนอทางออกให้คณะกรรมการแลว้ เพราะการจะนาํ

กฎหมายรองคือระเบียบมาใช้เลยนั้น เพราะมีความผูกพนักนัตามท่ีสมาชิกอภิปราย คณะกรรมการต้อง

รับผิดชอบ เห็นว่ามีขอ้ขดัขอ้งอยู่ จึงเสนอว่าให้ใช้มติท่ีประชุมใหญ่ โดยไม่ตอ้งไปเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ                

ท่ีกาํลงัแก้ไขจะได้ไม่ตอ้งผูกพนั เพราะขอ้บงัคบัตอ้งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน                

จึงจะมีผลบงัคบัใช ้จึงเสนอใหใ้ชเ้สียงมติท่ีประชุมใหญ่แทน เพราะท่ีผา่นๆ มาก็เคยใชแ้ละผา่นไปไดด้ว้ยดี 

 ดร.สมคิด ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม เสนอว่า ไดส้รุปตามขอ้เสนอของพนัเอก ศุภณัฎฐ์  หนูรุ่ง 

สมาชิก เพราะเห็นวา่ถา้เผื่อเป็นมติถือใชร้ะเบียบน้ีไปโดยปริยาย ฉะนั้นเป็นการแสดงประชามติโดยไม่ตอ้ง

นับองค์ประชุม ซ่ึงใช้เสียงขา้งมาก ท่ีประชุมรับรองให้แก้ไขระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั                 

วา่ดว้ย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  43 

 นายบวร  ยสินทร สมาชิกอภิปรายวา่ เห็นดว้ยกบัพนัเอก ศุภณฎัฐ ์ หนูรุ่ง ในลกัษณะนั้น แต่ถา้จะให้

รัดกุมเห็นว่า ขอเป็นวา่ให้งดเวน้ขอ้บงัคบัและโหวต และในขณะเดียวก็ให้รับรองการแกไ้ขระเบียบพร้อม

จดัส่งไปใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ดว้ย ทาํใหมี้ผลทนัที 

 พันเอก ศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายว่า ขอ้เสนอคือไม่เก่ียวข้องกบัระเบียบ แต่ใช้เสียงมติ             

ท่ีประชุมใหญ่ในการเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการเพิ่ม เพราะทุกๆ ปีเคยปฏิบติั เพราะผูแ้ทนไดแ้นะนาํตั้งแต่

ขอ้ 93 ว่าเม่ือแก้ขอ้บงัคบัในท่ีประชุมใหญ่ต้องเสนอไปยงันายทะเบียนสหกรณ์เพื่อรับจดทะเบียนก่อน 

ฉะนั้นการออกระเบียบตอ้งมาบงัคบัใช้หลงัขอ้บงัคบั เพราะฉะนั้นจึงติดขดัอยู่ เม่ือติดขดัเร่ืองน้ีในการแก้

ขอ้บงัคบัขอ้ 63 กบั ขอ้ 88 ซ่ึงมีขั้นตอนเช่นเดียวกนัท่ีได้อภิปรายขา้งต้น แต่เม่ือระเบียบมีข้อผูกพนักับ

ขอ้บงัคบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งทางกฎหมาย ฉะนั้นสามารถใชม้ติของท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ลือกกรรมการท่ีขาดเพิ่ม 

 นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของพนัเอก ศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง               

ไม่ควรยกเวน้ขอ้บงัคบั ซ่ึงผูแ้ทนร่วมประชุมอยูด่ว้ย และในการประชุมใหญ่สองสามปีท่ีผ่านมาจะยกเวน้

ขอ้บงัคบัอยูเ่ร่ือย ในเม่ือคณะกรรมการแกไ้ขขอ้บงัคบั และมาตรา 44 ไดร้ะบุวา่ “การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั

จะกระทาํไดต่้อมติท่ีประชุมใหญ่ จะตอ้งนาํขอ้บงัคบัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน

สามสิบวนันบัตั้งแต่ท่ีประชุมมีมติ เม่ือนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนแลว้ถึงมีผลใชบ้งัคบัได”้ มิฉะนั้นการ

ประชุมใหญ่ทุกคร้ัง ทั้งสหกรณ์ฯ  ทั้งคหบาลจะยกเวน้ขอ้บงัคบั ระเบียบอยูเ่ร่ือย แลว้จะมีขอ้บงัคบั มีพรบ. 

มีระเบียบไวท้าํไม หากเรียกวิสามญัต้องเสียค่าใช้จ่าย หากมีความจาํเป็นสหกรณ์ฯ ต้องยอมเสียและผู ้

ตรวจสอบกิจการอาจมีปัญหาเช่นกนั เพราะฉะนั้นถ้าตอ้งเปิดวิสามญั คณะกรรมการตอ้งการท่ีจะแก้ไข

อะไรบา้งตอ้งเสนอมาใหท่ี้ประชุมพิจารณาให้หมด หากผูแ้ทนสนง.ส่งเสริมสหกรณ์ฯ เขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ี

ดว้ย แลว้ยงัเห็นชอบใหท่ี้ประชุมงดเวน้ขอ้บงัคบั ระเบียบ โดยส่วนตวัไม่เห็นดว้ยใหง้ดเวน้ 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า แสดงว่าในสมัยท่ีสมาชิกเป็น

กรรมการดาํเนินการ และเสนอพลเอก อธิชาติ เจริญยิ่ง เข้ามาเป็นประธานกรรมการถือว่าผิดระเบียบ                   

ใช่หรือไม ่   

 นายณฐัวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ ขอยนืยนัวา่ไม่เห็นดว้ยในการงดเวน้ขอ้บงัคบั ระเบียบ 

 พันเอก ศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายว่า ในเม่ือเป็นการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ส่ิงไหนท่ี

สามารถกระทาํได ้เพราะท่ีผา่นมาพบทางตนัแบบน้ีมีทางออกได ้เพียงแต่ใชม้ติท่ีประชุมใหญ่ เพราะถา้จะ

เรียกวิสามญัถือวา่ไม่คุม้ค่า หลกัการบริหารทัว่ไปตามหลกัธรรมมาภิบาล 1.ยึดหลกักฎหมาย หลกัคุณธรรม 

ความคุ้มค่า ความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม ส่วนตัวเห็นว่าย ังมีทางออก ณ ท่ีประชุมแห่งน้ี                                  

ไม่จาํเป็นตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญั โดยให้ประธานกรรมการขานวา่ 1.ให้ใชม้ติท่ีประชุมใหญ่ 2.ไม่ให้

ใชม้ติท่ีประชุมใหญ่ ตามท่ีสมาชิกเสนอ ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกส่วนใหญ่ แต่ถา้สมาชิกเห็น

วา่ให้ใชม้ติใหท่ีประชุมใหญ่เลือกเพิ่มเติมเขา้มา ถือวา่เป็นความรับผิดชอบท่ีประชุมใหญ่ ถา้ไม่ปฏิบติัแบบ

นั้นคณะกรรมการดาํเนินการใชอ้าํนาจแต่งตั้งได ้
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 นายเกรียงศักดิ์ อารยะวีรสิทธ์ิ กรรมการ ช้ีแจงวา่ กรณีเคยเกิดข้ึนสมยัท่ีอดีตประธานกรรมการของ

ลาออก (นางดวงสมร พนัธุเสน) และท่ีประชุมของดใช้ระเบียบโดยเสนอพลเอก อธิชาติ เจริญยิ่ง เป็น

ประธานกรรมการ ซ่ึงมีนายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ เป็นกรรมการอยูด่ว้ย โดยขอยืนยนัวา่เร่ืองเหล่าน้ีเคยปฏิบติั

มาแลว้ โดยใชม้ติท่ีประชุมของดใชร้ะเบียบ 

 นายวธิาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ เสนอวา่ ในเม่ือท่ีประชุมยงัไม่ไดข้อ้ยติุของร่างระเบียบ

สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั วา่ดว้ย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ และ

ผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 จึงขอถอนเร่ืองออก เพื่อให้การประชุม

ดาํเนินการเป็นไปตามวาระโดยปกติ เม่ือมีเหตุขดัขอ้งในวาระนั้นตอ้งใชม้ติท่ีประชุมใหญ่ แต่มติท่ีประชุม

ใหญ่ตอ้งไม่ผิดหรือขดักบัพระราชบญัญติัสหกรณ์หรือขอ้บงัคบัสหกรณ์ ร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ยงัไม่ไดข้อ้

ยติุตอ้งขอถอนออก และการดาํเนินการเลือกตั้งเขา้สู่วาระท่ี 3 ตอ้งดาํเนินการไปตามปกติ 

 นางสาวพรทพิย์ กมลพฒันะ ผูแ้ทนสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นท่ี 1 ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากวาระน้ีมี

สมาชิกมีขอ้โตแ้ยง้ไม่เห็นดว้ยกบัการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าดว้ย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็น

คณะกรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 และ           

ไดมี้การเสนอให้แกข้อ้ 6. คงไม่แกไ้ข และไม่ถือใชร้ะเบียบดงักล่าว เน่ืองจากมีสมาชิกโตแ้ยง้ สําหรับการ

แกไ้ขขอ้บงัคบัตอ้งรอใหน้ายทะเบียนรับจดหลงัจากสามสิบวนั ถา้นายทะเบียนรับจดทะเบียนขอ้บงัคบัแลว้ 

คณะกรรมการดาํเนินการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัท่ีกาํหนด เน่ืองจากท่ีกล่าวไปขา้งตน้วา่ระเบียบเม่ือปี 2550 เร่ิม

มาระเบียบบางขอ้หรือบางวรรค ซ่ึงไม่ไปสอดคลอ้งกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เพราะฉะนั้นควรแกไ้ข

ปรับปรุง และระเบียบดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ เพราะฉะนั้นคงตอ้งมีการเรียก

วสิามญัในคราวต่อไป  

 นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ เสนอวา่ ตามท่ีผูแ้ทนเสนอ คณะกรรมการจึงขอถอน

และจะนาํเสนอพิจารณาใหม่ในการประชุมใหญ่วสิามญัคราวต่อไป 

มต ิ เห็นชอบถอนการแกไ้ขร่างระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั วา่ดว้ย  

การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 แกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 และใหน้าํเสนอพิจารณาใหม่ในการประชุมใหญ่วสิามญัคราวต่อไป 

 

 

ระเบียบวาระที ่3 เลือกคณะกรรมการเลือกตั้ง เลือกคณะกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกจิการ 

 นายอภิรักษ์ สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ตามระเบียบสหกรณ์เคหสถาน

กรุงเทพฯ จาํกดั วา่ดว้ย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ 

พ.ศ. 2550 “หมวด 1 ขอ้ 10 ให้ท่ีประชุมใหญ่เสนอช่ือสมาชิกเพื่อทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งคณะหน่ึง

ประกอบดว้ย ประธานกรรมการเลือกตั้งหน่ึงคน และกรรมการเลือกตั้งอีกไม่เกินแปดคน เพื่อดาํเนินการ

เลือกตั้งใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง เรียบร้อย บริสุทธ์ิ และยติุธรรม 
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 ประธานกรรมการการเลือกตั้ ง และกรรมการการเลือกตั้ งจะเป็นคณะกรรมการดําเนินการ                  

หรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการหรือผูต้รวจสอบกิจการ            

ในการประชุมใหญ่คราวเดียวกนัไม่ได”้ 

 ในการประชุมคร้ังน้ี กรรมการท่ีอยู่ครบวาระตามขอ้บงัคบัขอ้ 66 ซ่ึงท่ีประชุมตอ้งทาํการเลือกตั้ง

แทนจาํนวน 5 คน คณะกรรมการดาํเนินการจึงขอใหท่ี้ประชุมเสนอช่ือบุคคล เพื่อเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง

ตามท่ีระเบียบสหกรณ์ฯ กาํหนดต่อไป 

 ท่ีประชุมไดเ้สนอช่ือสมาชิกเพื่อทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการเลือกตั้ง จาํนวน 9 คน โดยมีผูรั้บรอง ดงัน้ี.- 

  1. นายอาทิตย ์  วมูิลชาติ  เป็น ประธานกรรมการเลือกตั้ง 

  2. นางชูพร  บุญโพธ์ิแกว้  เป็น กรรมการ 

  3. นางรุจิรา  ล้ีสกุล   เป็น กรรมการ 

  4. นางสาวกิรณา  ธนกิติธรรม  เป็น กรรมการ 

  5. นายพรพงศ ์  วฒันสุวรรณ  เป็น กรรมการ 

  6. นางไกรฤกษ ์  อุจะรัตน์  เป็น กรรมการ 

  7. นายณรงค ์  นวมพนัธ์  เป็น กรรมการ 

  8. นายวชิระ  ฐานธนะนนท ์  เป็น กรรมการ 

  9. นางมาลี  รุ่งเศวตกุล  เป็น กรรมการ 

นายอาทิตย์  วิมูลชาติ ประธานกรรมการเลือกตั้ง ไดช้ี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งการใช้บตัร

เลือกตั้ง และแจง้วา่บตัรลงคะแนนของผูต้รวจสอบกิจการไม่ตอ้งแจก ประธานกรรมการไม่ใหแ้จกบตัร 

 นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ประเด็นในระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย การสรรหาฯ

ระบุชดัเจนว่า สมาชิกท่ีสมคัรเพื่อรับเลือกตั้งนั้น ตอ้งมาแสดงตวัในวนัประชุมใหญ่ หากไม่แสดงตวัถือว่า

สละสิทธ์ิ 

ต่อจากนั้น ประธานกรรมการเลือกตั้งไดข้อให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ซ่ึงมีผูส้มคัร

รวม 4 คน แสดงตวัพร้อมแสดงวสิัยทศัน์ ดงัน้ี.- 

 นาวาอากาศเอก วลัลภ พรมบาง ผูส้มคัรหมายเลข 1 เสนอวสิัยทศัน์วา่ : เป็นการสมคัรต่อ เน่ืองเป็น

กรรมการมาในสมยัท่ีแลว้และมีประสบการณ์พอสมควร แต่การเสนอแผนไวจ้าํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการ    

เพื่อจะได้ต่อเน่ือง และแนวคิดส่วนตวัคือส่ิงแรกต้องยึดมัน่ในระบบสหกรณ์ทั้งในส่วนอุดมการณ์และ

หลกัการในส่วนท่ีนาํมาใช ้ 

 นายธวัชชัย  วิบูลย์พันธ์ ผูส้มคัรหมายเลข 2 เสนอวิสัยทศัน์วา่ : เพื่อจะสานต่อโครงการเคหสถาน 

15 (ลาํลูกกา)  

 นายเกรียงศักดิ์  อารยะวีรสิทธ์ิ ผูส้มคัรหมายเลข 3 เสนอวิสัยทศัน์วา่ : อาสาสมคัรเขา้มาทาํงานให้

สหกรณ์ฯ ดว้ยความตั้งใจ ซ่ือสัตย ์ผลประโยชน์ใดๆท่ีใหส่้วนรวม เพราะสมาชิกทุกคนคือเจา้ของสหกรณ์ฯ  
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 นายดํารงค์  ยิม้สรวล ผูส้มคัรหมายเลข 4 เสนอวิสัยทศัน์ว่า : โดยจะบริหารสหกรณ์ฯ ให้เป็นไป

ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบ อยา่งเคร่งครัดและตรวจสอบไดต้ลอดเวลา  

 พร้อมแจง้ท่ีประชุมว่าจะเร่ิมดาํเนินการเลือกตั้งท่ีได้แจง้ให้ทราบแลว้ โดยจะแจง้ผลการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2561 ในระเบียบวาระท่ี 13  

  มติ 1. ท่ีประชุมเลือกตั้งบุคคลทั้ง 9 คน เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง 

   2. เห็นชอบใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งดาํเนินการเก่ียวกบัการเลือกตั้งและนาํผลการ

เลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2561 เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ในระเบียบ

วาระท่ี 13 

ระเบียบวาระที ่4 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ - ลาออก และถึงแก่กรรม ประจําปี 2560 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ไดแ้จง้ให้ทราบ เร่ือง การรับสมาชิกเขา้ใหม่ 

สมาชิกลาออก และสมาชิกถึงแก่กรรม ในปี 2560 ดงัน้ี.- 

  1. มีสมาชิกเขา้ใหม่    จาํนวน  114 คน 

  2. มีสมาชิกลาออก    จาํนวน    35 คน 

  3. มีสมาชิกถึงแก่กรรม    จาํนวน    12 คน  

(ปรากฏรายช่ือในหนงัสือรายงานประจาํปี หนา้ 161 - 164) 

 โดยกรรมการและเลขานุการ ไดย้ืนข้ึนขอให้ท่ีประชุมแสดงความไวอ้าลยั ให้กบัสมาชิกท่ีถึงแก่

กรรม ซ่ึงท่ีประชุมไดย้นืสงบน่ิง เป็นเวลา 1 นาที 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสัยประการใด กรรมการและเลขานุการไดเ้สนอขอใหท่ี้ประชุมผา่นระเบียบวาระน้ี 

  มติ รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่5 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 

คณะกรรมการดาํเนินการ ขอรายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ใน

รอบปี 2560 เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ ดงัต่อไปน้ี.- 

1. สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2560 

1.1  เร่ืองสมาชิก 

       สมาชิกต้นปี 2560 มีจํานวน 3,304 คน รับสมาชิกเพิ่มข้ึนระหว่างปี จ ํานวน 114  คน                  

ลาออก 35 คน ถึงแก่กรรม 12 คน คงเหลือสมาชิก ณ ส้ินปี จาํนวน 3,371 คน 

 หุน้  ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 2559        38,947,200.00 บาท 

  บวก หุน้เพิ่มระหวา่งปี                   2,107,350.00 บาท 

  ลบ หุน้ลดลงระหวา่งปี                       876,950.00 บาท 

 คงเหลือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560      40,177,600.00 บาท 
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1.2  เร่ืองการจําหน่ายทีด่ินและอาคาร 

1. ขายท่ีดินเปล่าเงินผอ่น  14  แปลง   

1. แปลงท่ี 192-Aด   8. แปลงท่ี 106-Cด 

2. แปลงท่ี 195-Aด   9. แปลงท่ี 34-Aด 

3. แปลงท่ี 33-Aด   10. แปลงท่ี 184-Aด 

4. แปลงท่ี 191-Aด   11. แปลงท่ี 188-Aด 

5. แปลงท่ี 193-A1ด  12. แปลงท่ี 83-Cด 

6. แปลงท่ี 194-A1ด  13. แปลงท่ี 35-Aด 

7. แปลงท่ี 96-C1ด   14. แปลงท่ี 36-Aด 

เป็นเงิน  21,121,700.00 บาท 

2. ขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง /ขอผอ่นกบัสหกรณ์  4  หลงั ยดึคืน 1 หลงั 

 1. แปลงท่ี 5-Aฮ    

 2. แปลงท่ี 10-Aฮ    

 3. แปลงท่ี 7-Aฮ   ยดึคืนเป็นสินคา้คงเหลือ ณ 30 ก.ย. 60 

 4. แปลงท่ี 6-Aฮ   

       เป็นเงิน   6,973,500.00 บาท 

     รวมเป็นยอดการจําหน่ายทั้งส้ิน         เป็นเงิน 28,095,200.00 บาท 

แปลงคงเหลือเพ่ือการจําหน่าย 

                           ณ. วนัท่ี    1 ม.ค. 60          แปลงคงเหลือยกมา จาํนวน     144     แปลง   

               จาํหน่ายระหวา่งปี       จาํนวน       18     แปลง 

                           ยดึคืนระหวา่งปี        จาํนวน         1     แปลง  

              ณ. วนัท่ี   31 ธ.ค.60           แปลงคงเหลือยกไป       จาํนวน     127     แปลง     

    1.3  เร่ืองการพฒันาบุคลากร 

        โครงการสัมมนาเจา้หน้าท่ีสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดัและคณะกรรมการดาํเนินการ 

ระหวา่งวนัท่ี 9 - 11 ธนัวาคม 2560 ณ ปารีฮทั เกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี เร่ือง การทาํงานเป็นทีม แบบมีส่วน

ร่วมของบุคคล “สามคัคี สร้างสรรค ์สนุกสนาน สุขภาพ และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม” และกิจกรรม 5 ส การทาํ 5 ส 

พร้อมกบัการทาํงาน 

       1.4  เร่ืองการจัดกจิกรรม 

              1.4.1  การมอบทุนการศึกษาให้กบับุตรสมาชิกประจาํปี 2560 คณะกรรมการดาํเนินการ          

ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก ประจาํปี 2560 เม่ือวนัเสาร์ท่ี 20 สิงหาคม 2560 รวม 19 ราย           

เป็นเงิน 53,500.- บาท (หา้หม่ืนสามพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
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               1.4.2  การมอบทุนสงเคราะห์กรณีสมาชิกหรือคู่สมรสเสียชีวิตในปี 2560 คณะกรรมการ

ดาํเนินการได้มอบทุนสงเคราะห์กรณีสมาชิกหรือคู่สมรสเสียชีวิต รวม 13 ราย เป็นเงิน 48,000.- บาท             

(ส่ีหม่ืนแปดพนัร้อยบาทถว้น) 

      1.5  เร่ืองการเงิน 

            ได้มีประกาศสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด ท่ี  81/2560 ลงว ันท่ี  26 ธันวาคม                             

เร่ือง การปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียการผ่อนผนัชาํระของสมาชิกโครงการต่างๆ และดอกเบ้ียเงินกู้สมาชิก 

สมาชิกมีกาํหนดเวลา 12 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธนัวาคม 2561 ดงัน้ี.- 

  1.5.1 ให้คงอัตราดอกเบ้ียการผ่อนผนัชําระของสมาชิกโครงการต่างๆ ทุกโครงการ                      

ในอตัรา 8.25% ต่อปี 

  1.5.2 ใหคิ้ดดอกเบ้ียเงินกูส้มาชิกทุกประเภทในอตัรา 8.25% ต่อปี 

       1.6   เร่ืองการแก้ไขระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั 

              คณะกรรมการดาํเนินการ ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ดงัน้ี 

  1 . 6 . 1  ระ เ บี ย บ ส หก ร ณ์ ฯ  ว่ า ด้วย  ก า ร รับ ฝ า ก เ งิ น จ า ก ส หก ร ณ์ อ่ื น  พ . ศ .  2 5 6 0                                        

(ตามภาคผนวก) 

 2.  ผลการดําเนินงานตามแผนงาน ประจําปี  2560 

      2.1  โครงการเคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) 

  ดว้ย คณะอนุกรรมการทาํงานพฒันาโครงการเคหสถาน 3และตลาดนดัสหกรณ์ ศูนยกี์ฬา

และสันทนาการ (ปากเกร็ด) ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2561 วนัเสาร์ ท่ี 7 เมษายน 2561 ไดเ้ห็นชอบรายงาน               

ผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560 ขอรายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2560 เสนอต่อ               

ท่ีประชุมเพื่อทราบดงัต่อไปน้ี.- 

    2.1.1  ผลการดาํเนินงานตามแผนงาน ประจาํปี  2560 

   - กิจกรรมวนัเด็กตลาดสหกรณ์ (ปากเกร็ด) บริษทั เกรซฟูล จาํกัด ได้ร่วมกับสหกรณ์

เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั จดักิจกรรม วนัเด็กแห่งชาติ วนัท่ี 14 มกราคม 2560 ณ ตลาดสหกรณ์ปากเกร็ด  

  - คณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคร้ังท่ี 8/2560 วนัท่ี 25 เมษายน 2560 ได้มีมติ

คณะทาํงานฯ ไดล้งพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการกาํจดัวชัพืชบริเวณศูนยกี์ฬาและสันทนาการ

(ปากเกร็ด) แล้วเห็นว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงจึงเห็นควรให้จ่ายค่ากาํจดัวชัพืชบริเวณศูนยกี์ฬาและ

สันทนาการ (ปากเกร็ด) ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 10 มีนาคม 2560                

ไดมี้มติอนุมติัให้จดัจา้ง นายสุรศกัด์ิ ภิญญะวยั เพื่อกาํจดัวชัพืชบริเวณศูนยกี์ฬาและสันทนาการ (ปากเกร็ด)

ในวงเงิน 20,000.-บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) 

  - คณะกรรมการดาํเนินการ ในการประชุมคร้ังท่ี 24/2560 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560                  

ไ ด้ เ ห็ น ช อ บ ส ห ก ร ณ์ ฯ ไ ด้ต ก ล ง ทํา สั ญ ญ า เ ช่ า พื้ น ท่ี ข อ ง โ ค ร ง ก า ร เ ค ห ส ถ า น  1 2  ( ป า ก เ ก ร็ ด )                                         
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ราย นางสาวสายชล สีเงิน ต่อสัญญาต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561  -31 ธันวาคม 2561 ในอตัรา              

ค่าเช่าเดือนละ 1,500.-บาท (หน่ึงพนัหา้ร้อยบาทถว้น)  

  - คณะกรรมการดาํเนินการ ในการประชุมคร้ังท่ี 24/2560 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560                 

ได้เห็นชอบให้ขายท่ีดินโฉนดเลขท่ี 66845 เลขท่ีดิน 20  ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี               

เน้ือท่ี – ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา ในราคา 3,739,999.-บาท (สามลา้นเจ็ดแสนสามหม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบ     

เก้าบาทถ้วน) ให้กบันายประยนต์  สิงห์จนัทร์ สมาชิกเลขท่ี 12813 และได้โอนกรรมสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้              

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560 ณ สาํนกังานท่ีดินจงัหวดันนทบุรี สาขาปากเกร็ด  

  - คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั คร้ังท่ี 18 / 2560 วนัเสาร์ท่ี 26 

สิ ง หา ค ม  พ . ศ .  2560 ไ ด้ มี ม ติม อบ อํานาจใ ห้  นา ง ส า วพัช ศิ ริญา   วง ศ์พุ ท ธะ  นิ ติก ร  แล ะ /ห รือ                                              

ว่าท่ีร้อยเอก ขวญัชัย  หนูรุ่ง ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ ไปดาํเนินการตามกฎหมายในคดีอาญา เพื่อแจ้งความ                

ร้องทุกข์ในขอ้หาบุกรุก และคดีแพ่งในขอ้หาละเมิดเรียกค่าเสียหาย ดงัน้ี.-  (1) นายบุญชู  ครองปัญญา               

ผูบุ้กรุกท่ีดินโฉนด 73614, (2) นายสมชาย  ช่ืนเผอืก ผูบุ้กรุกท่ีดินโฉนด 68113 และ 3) นางจินดา  ร่วมธรรม        

ผูบุ้กรุกท่ีดินโฉนด 68112 ตามรายงานประจาํวนัเก่ียวกบัคดีของสถานีตาํรวจภูธรปากเกร็ดจงัหวดันนทบุรี          

ฉบบัลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 

ผลการดาํเนินงาน 

มกราคม - ธนัวาคม 2560 
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2.2  โครงการเคหสถาน 7 (สามเสน) 

        2.1 การจัดทาํสัญญาระหว่างปี 2560 

  1. ทาํสัญญาจ้างเหมา บริษัท ภัทรโฆษิต เซอร์วิส จาํกัด ดูแลทาํความสะอาดอาคาร

เคหสถาน 7 (สามเสน) มีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี จาํนวน 2 คน ในอตัราค่าจา้งเดือนละ 26,750.00 บาท              

(สองหม่ืนหกพนัเจด็ร้อยหา้สิบบาทถว้น) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

  2. ทาํสัญญาจดัจา้ง บริษทั ทีทีเอส. ซุปเปอร์ การ์ด จาํกดั ดูแลรักษาความปลอดภยับริเวณ

ภายในอาคารสหกรณ์เคหสถาน 7 (สามเสน) อตัราค่าจา้งเดือนละ 78,110 บาท (เจ็ดหม่ืนแปดพนัหน่ึงร้อย

สิบบาทถว้น) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจดัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 2 ผลดั  พนกังานรักษาความปลอดภยั 

ผลดัละ 2 คน  

  3. ทาํสัญญาจา้ง บริษทั ไอบีซี. เทคนิคอล ลิฟต์ ดูแลบาํรุงรักษาลิฟท์อาคารเคหสถาน 7 

(สามเสน) จาํนวน 2 เคร่ือง ในราคา 25,680.00 บาท (สองหม่ืนห้าพนัหกร้อยแปดสิบบาทถว้น) ราคารวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เร่ิมสัญญาวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีระยะเวลา 1 ปี ตามเง่ือนไข และ

หลกัเกณฑเ์ดิม 

  4. ทาํประกนัอคัคีภยัอาคารเคหสถาน 7 (สามเสน) กบั บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จาํกดั 

ทุนประกนัภยั 100 ลา้นบาท ระยะเวลาคุม้ครอง 12 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 – 15 กนัยายน 2561 

ประเภทภยัท่ีคุม้ครอง คือ ไฟไหม ้ฟ้าผ่า การระเบิดจากแก๊สหุงตม้ และภยัจากแผ่นดินไหว ตามมติของท่ี

ประชุมใหญ่สมาชิกคหบาลเคหสถาน 7 ค่าเบ้ียประกนั  61,914.57.- บาท (หกหม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยสิบส่ีบาท

หา้สิบเจด็สตางค)์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้  
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  5. จดัทาํสัญญากบับริษทั มิลเลนเน่ียมเซลส์แอนด์เซอร์วิส จาํกดั เป็นผูใ้ห้บริการตูน้ํ้ าด่ืม 

เคร่ืองซกัผา้และตูอ้บผา้แบบหยอดเหรียญ ในอาคารคหบาลเคหสถาน 7 (สามเสน) โดยไดล้งนามในหนงัสือ

สัญญาใหใ้ชส้ถานท่ีฯ ไปแลว้เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงบริษทัฯ ยนิดีรับเง่ือนไขตามสัญญาฉบบัใหม่ 

คือ บริษทัฯ จะมอบค่าตอบแทนจากยอดจาํหน่าย/ ค่าบริการ ให้แก่ ผูใ้ห้ใช้สถานท่ี เป็นจาํนวนร้อยละ 30 

ของยอดจ่าย/ บริการทั้งหมด (ก่อนหกัภาษีมูลค่าเพิ่ม, ก่อนหกัค่านํ้าประปา, ก่อนหกัค่าไฟฟ้า)  

โดยไดย้กเลิกการจดัทาํสัญญากบับริษทั พี เอส เค เอส กรุ๊ป จาํกดั เน่ืองจากทางบริษทั ไม่สามารถท่ีจะขอรับ

ขอ้เสนอเง่ือนไขตามสญัญาค่าตอบแทนอตัราร้อยละ 30 โดยไม่มีการหกัค่าใชจ่้ายใดๆ ก่อนได ้

   6. การให้บริการจดัเก็บขยะกบัทางเขตดุสิต การเก็บขยะและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณูปโภคกําหนดประจาํปี 2560 ค่าธรรมเนียมในอัตราปีละ 24,000.- บาท               

(สองหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) และจ้าง เก็บเพิ่ม อีกทุกว ันอาทิตย์ รายเดือน เ ดือนละ 2,000. -  บาท                          

(สองพนับาทถว้น)รวมเป็นเงิน 48,000.- บาท (ส่ีหม่ืนแปดพนับาทถว้น) ต่อปี 

 2.2   สรุปผลการดําเนินงาน 

         2.2.1 การซ่อมบาํรุงรักษาลิฟต ์

  คณะทาํงานฯ ได้ดูแลติดตามซ่อมแซมบาํรุงรักษาลิฟต์ร่วมกบับริษทั ไอบีซีฯ ซ่ึงเป็นผู ้

รับจา้ง บาํรุงรักษาลิฟตอ์ยา่งใกลชิ้ด ในช่วงท่ีไดรั้บการมอบหมายใหดู้แล ไดเ้ปล่ียนอะไหล่ลิฟตไ์ปแลว้ดงัน้ี 

 ลิฟตเ์คร่ืองท่ี 1 

                - เปล่ียนนํ้ามนัหล่อล่ืนรางลิฟต ์

  - Bord control   

  - Photoswitch (จอดชั้น) 

  - สัญญาณไฟเตือนคนติดลิฟตพ์ร้อมเดินสาย 

 ลิฟตเ์คร่ืองท่ี 2 

  - เปล่ียนนํ้ามนัหล่อล่ืนรางลิฟต ์   

  - สัญญาณไฟเตือนคนติดลิฟตพ์ร้อมเดินสาย 

ไดจ่้ายค่าซ่อมเปล่ียนอะไหล่ลิฟต์ในปี 2560 นํ้ ามนัหล่อล่ืนรางลิฟต์ ไปจาํนวนเงิน 1,926.- บาท (หน่ึงพนั         

เกา้ร้อยยี่สิบหกบาทถว้น)ในรายการอ่ืนนั้นยกเป็นรายจ่ายในปี 2561 ณ ปัจจุบนัลิฟตอ์าจจะยงัตอ้งมีเปล่ียน

อะไหล่ เน่ืองจากอะไหล่บางช้ินเส่ือมสภาพตามระยะเวลาการใชง้าน ซ่ึงจะดาํเนินการแกไ้ขตามรายการท่ีมี

การเสียต่อไป 

        2.2.2 การซ่อมแซมบาํรุงรักษาอาคาร ไดด้าํเนินการแลว้ ดงัน้ี  

  1) ทาํการจดัเก็บขยะเศษวสัดุ ส่ิงของบนดาดฟ้า โดยใช้เงินไปจาํนวน 12,500.- บาท               

(หน่ึงหม่ืนสองพนัห้าร้อยบาทถว้น) ใชเ้วลา 3 วนั  และค่าใชจ่้ายในการดูแลรับรอง นํ้ าและอาหาร จาํนวน 

2,066.- บาท (สองพนัหกสิบหกบาทถว้น) แลว้เสร็จไปเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2561  
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  2) ซ่อมแซมปรับปรุงหลงัคาช่องแสง เฉพาะช่องท่ีชาํรุดเสียหายและเส่ือมสภาพ ใชเ้งินไป

จาํนวนเงิน 27,345.35.- บาท (สองหม่ืนเจด็พนัสามร้อยส่ีสิบหา้บาทสามสิบหา้สตางค)์  

  3) ทาํการแกไ้ขปัญหาระบบนํ้ าประปา เม่ือช่วงงานราชพิธี ท่ีการประปามีปัญหาการปล่อย

นํ้ าเขา้อาคารนอ้ย ไดจ้ดัหานํ้ าประปามาเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัสมาชิก 3 คนัรถ และติดตั้งป๊ัม

นํ้าหอยโข่งเพิ่ม 

  4) เปล่ียนกลอ้งวงจรปิดท่ีเสียเส่ือมสภาพจาํนวน 17 จุด เปล่ียน 1 เคร่ืองบนัทึก และติดตั้ง

เพิ่มเติมในจุดอบัของอาคาร อีก 2 จุด  

         2.2.3 การแกไ้ขปัญหาการร้องเรียนของสมาชิก 

  1) แกไ้ขปัญหาส้วมตนัหอ้งชั้นพื้นดิน 1129/4 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 โดยวา่จา้งช่างใน

ราคา 3,000.-  บาท (สามพนับาทถว้น) จากคาํร้องของสมาชิกนางเยาวดี ผกามาศ  

  2) แก้ไขปัญหาส้วมตนัห้องชั้นพื้นดิน 1129/11 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 โดยจดัจ้าง 

บริษทั คลีนไบร์ เป็นจาํนวนเงิน 3,000.- บาท (สามพนับาทถว้น) ดว้ยวิธีใช้งูเหล็กทะลวงท่อ จากคาํร้อง         

ของสมาชิก นางนารีรัตน์  อุมาลี  

  3) ซ่อมเปล่ียนท่อเมนประปาชั้นพื้นดินบริเวณ หนา้ร้านซกัรีด จนถึงบริเวณตูเ้คร่ืองซักผา้ 

เน่ืองจากท่อนํ้ าร่ัว เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 8,785.- บาท (แปดพนัเจ็ดร้อยแปดสิบห้า             

บาทถว้น)   

  4) แกไ้ขคาํร้องต่างๆ ในเบ้ืองตน้ 

 2.3 โครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา) 

                     2.3.1 โครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา) เพื่อพฒันาท่ีดินและระบบสาธารณูปโภคท่ีดินโฉนด            

เลขท่ี 1044  เลขท่ีดิน 213 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี (บางส่วน) เน้ือท่ี                        

67-1-20.8 ไร่  เพื่อการจดัสรรเป็นประเภทท่ีดินเปล่า 74 แปลง ท่ีดินพร้อมบ้าน 132 แปลง และท่ีดิน            

พร้อมอาคารพาณิชย ์43 แปลง รวม 249 แปลง  ตามใบอนุญาตใหท้าํการจดัสรรท่ีดินเลขท่ี 4/2553 ออกให ้ณ 

วนัท่ี 13 ตุลาคม  2552  

                    ในปีพ.ศ. 2555 สหกรณ์ฯ ไดด้าํเนินการขอแกไ้ขการจดัสรรแปลงยอ่ย (โซน B) หมายเลข 55 - 

70 (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 145509 - 145524)  และหมายเลข 145 - 177 (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 145599 - 145631)            

จาํนวน 49 แปลง  จากเดิมประเภทท่ีดินพร้อมบา้นเป็นท่ีดินเปล่า จาํนวน 49 แปลง ตามใบอนุญาตใหท้าํการ

จดัสรรท่ีดินเลขท่ี 7/2555 ออกให ้ ณ  วนัท่ี   21 มีนาคม 2555 

      ในปีพ.ศ. 2555 สหกรณ์ฯ ไดด้าํเนินการขอแกไ้ขการจดัสรรคร้ังท่ี 3 ตามใบอนุญาตให้ทาํการ

จดัสรรท่ีดินเลขท่ี 10/2559 ออกให ้ ณ  วนัท่ี   3 มีนาคม 2559 ดงัน้ี 

  1. นาํท่ีดินแปลงจาํหน่ายประเภทอาคารพาณิชย ์แปลงหมายเลข 5 – 34 จาํนวน 30 แปลง 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 145459 – 145488 มารวมแลว้แบ่งแยกเป็นท่ีดินแปลงจาํหน่ายประเภทบา้นแถว แปลง
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หมายเลข 5 – 25 จาํนวน 21 แปลง จาํหน่ายราคาแปลงละ 500,000 – 1,500,000 บาท ท่ีดินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนหรือ

ลดลงตารางวาละ 1,000 – 10,000 บาท ทั้งน้ีเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ 

  2. นาํท่ีดินแปลงจาํหน่ายประเภทบา้นเด่ียว แปลงหมายเลข 36 – 39, 41 – 54, 178 – 180, 

185, 187 – 212, 214, 215 จาํนวน 50 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 145490 – 145493, 145495 – 145508,              

145632 – 145634, 145639,145641 – 145666, 145668, 145669) มาแกไ้ขเป็นท่ีดินแปลงจาํหน่ายประเภท

ท่ีดินเปล่า แปลงหมายเลข 27 – 30, 32 – 45, 169 – 171, 176, 178 – 206 จาํนวน 50 แปลง 

      เม่ือแกไ้ขเปล่ียนแปลงแผนผงัโครงการและวิธีการจดัสรรท่ีดินคร้ังท่ี 3 แลว้ ทาํให้มีท่ีดินแปลง

ยอ่ย จาํนวนทั้งส้ิน 244 แปลง แยกเป็น บา้นเด่ียว จาํนวน 9 แปลง (ลดลง), บา้นแฝด จาํนวน 24 แปลง (คง

เดิม), อาคารพาณิชย ์จาํนวน 13 แปลง (ลดลง), ท่ีดินเปล่า จาํนวน 173 แปลง (เพิ่มข้ึน), บา้นแถว จาํนวน 21 

แปลง (เพิ่มข้ึน) และท่ีดินแปลงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ จาํนวน 4 แปลง (ถนนมีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน) 

ผลงานประจําปี 2560 โครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา) 

 สรุปผลงานประจาํปี 2560 โครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา)  

 1. เน่ืองจากโครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา) ไดด้าํเนินการพฒันาท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างงานส่วน

ต่างๆ มาตั้งปี 2548 เป็นระยะเวลาประมาณ 9 ปี สภาพท่ีดิน ส่ิงก่อสร้างชาํรุดทรุดโทรมรกรุงรัง ไปตาม

กาลเวลา ในปีน้ี 2560 คณะกรรมการไดต้รวจสอบในสภาพ ขอ้มูลในพื้นท่ีโดยรายละเอียดแลว้ มีมติใหมี้การ

ปรับปรุงพฒันาโครงการเป็นหลกัเพื่อพร้อมกบัการขาย เม่ือปรับปรุงให้อยูใ่นสภาพดี และดาํเนินการแลว้ 

ดงัน้ี.- 

  1. จดัทาํโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ดา้นหนา้โครงการ บริเวณหนา้โครงการ 

  2. ดาํเนินการปรับปรุงตกแต่ง ทาํความสะอาดถนนทางเทา้ 

  3. ปรับสภาพพื้นท่ีแปลงท่ีดินใหโ้ล่ง ปราศจากตน้ไม ้วชัพืช ทั้งแปลง ท่ีจาํหน่ายแลว้ และ

ยงัไม่จาํหน่าย 

  4. เตรียมการปรับแต่งเก่ียวกบัแปลงท่ีดิน ความชาํรุดของร้ัว ทางเทา้ 

  5. จดัทาํเนินชะลอความเร็วภายในถนนโครงการ 

  6. ปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดการก่อสร้างทาวน์เฮา้ส์ให้มีคุณภาพการตกแต่ง การใชว้สัดุ 

ท่ีมีสภาพสอดคลอ้งกบัความนิยม ความทนัสมยัมากข้ึน 

  7. ปรับปรุงอาคารส่ิงปลูกสร้างใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมขาย  

  8. ดูแลสภาพการอยูอ่าศยัของสมาชิก ใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข เช่น การดูแล

สวนสาธารณะ ไฟฟ้า ประปา  เป็นตน้  

  9. มีการจดัจ้างผูมี้ความชํานาญ มีประสบการณ์ ด้านการตลาด การขาย มาเป็นผูแ้ทน          

การขาย โครงการเคหสถาน 15  

2. สรุปผลการดําเนินงาน ด้านการขาย 
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         2.4  สโมสรสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  

  1. ใหบ้ริการสระวา่ยนํ้า แก่สมาชิกและบุคคลทัว่ไป 

 2. ให้บริการแบดมินตนั ทุกวนัจนัทร์ -วนัศุกร์  เวลา 13.00 - 22.00 น. และวนัเสาร์ - วนัอาทิตย์    

เวลา 07.00 - 22.00 น. 

 3. ใหบ้ริการเทเบิลเทนนิสแก่สมาชิกผูส้นใจในการออกกาํลงักายและฝึกทกัษะ 

 4. ใหส้มาชิกเช่าพื้นท่ีดาํเนินการจดัศูนยรั์กษาความสะอาดรถยนตใ์หแ้ก่สมาชิกและบุคคลทัว่ไปท่ีมา

ใชบ้ริการสโมสรฯเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายใหก้บัสมาชิก 

 5. สโมสรฯส่งเสริมดา้นการศึกษา โดยจดัพื้นท่ีใหส้มาชิกดาํเนินการจดัทาํศูนยค์ณิตศาสตร์               “ 

Sense math” คณิตคิดเร็ว ส่งเสริมใหบุ้ตรหลานสมาชิกผูส้นใจไดเ้สริมทกัษะความรู้ มีความฉลาด พฒันาการ

ทางดา้นการศึกษาท่ีกา้วหนา้         

      2.5 หอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพ 

 2.5.1 การใหค้วามร่วมมือการบริการเพื่อสาธารณะและเป็นประโยชน์ของชุมชน 

  1.ให้การสนบัสนุนและให้ความร่วมมือแก่หน่วยราชการทุกคร้ังท่ีขอใชส้ถานท่ีหอประชุม

ฯ เช่น การขอใช้บริเวณหอประชุมสหกรณ์ฯ เป็นสถานท่ีตั้ งหน่วยเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร                  

,ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต 

  2.ให้บริการเพื่องานมงคลทุกประเภท หอประชุมสหกรณ์ฯ มีความสง่างามอคัรฐานสภาพ

ภูมิทศัน์สวยงาม อยูใ่นแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก จึงไดรั้บความนิยมจากสมาชิกทัว่ไป 

  3.การจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจาํปีของสมาชิกสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดําเนินการ             

ใชห้อประชุมฯ เป็นสถานท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี โดยหอประชุมฯ สามารถรองรับจาํนวนผูเ้ขา้ประชุม

ไดป้ระมาณ 500 คน ทั้งน้ี คณะกรรมการคาํนึงถึงความสะดวกสบายและความพึงพอใจของสมาชิกเป็นสาํคญั 

  4.การจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาชิกคหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) 

คณะกรรมการดาํเนินการไดจ้ดัประชุมสามญัประจาํปีสมาชิกคหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) เป็นประจาํทุกปี 

เพือ่อาํนวยความสะดวกสบายใหก้บัสมาชิกท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม)ทุกท่าน 

  5.การใชห้อ้งประชุม 1 เป็นสถานท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นประจาํทุกเดือน 

  6. จดัระเบียบการเช่าพื้นท่ีจอดรถใตอ้าคารหอประชุมสหกรณ์ฯ 

หมายเหตุ :  สโมสรและหอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ (คลองกุ่ม) เปล่ียนแปลงเวลาการเปิด

ใหบ้ริการแก่สมาชิก และบุคคลทัว่ไป ดงัน้ี.- 

  1. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์       เปิด  ใหบ้ริการตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 20.00 น.  

  2. วนัเสาร์   ถึง วนัอาทิตย ์  เปิด  ใหบ้ริการตั้งแต่เวลา  07.00 น.-  22.00 น. 
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 ดร.สมคิด ดิสถาพร ประธานในท่ีประชุม เสนอวา่ สําหรับมติท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี ขอใหส้มาชิกไปพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6 ต่อไป 

 พันเอก ศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายวา่ การรายงานผลการดาํเนินการ ตอ้งให้สมาชิกไดซ้กัถาม 

ไม่ใช่วา่คณะกรรมการนาํเสนอรายงานให้สมาชิกและมีมติรับทราบ ตอ้งเปิดโอกาสให้สมาชิกไดส้อบถาม

หรือมีข้อสงสัย หากเป็นจุดอ่อนคณะกรรมการจะได้นําไปปรับปรุง ไม่ใช่ประธานในประชุมขานมติ

รับทราบ โดยท่ีไม่มีการโหวตหรือขานมติให้สมาชิกยกมือรับทราบถือว่าเป็นการดาํเนินการประชุมท่ีไม่

ถูกต้อง เพราะฉะนั้ นขอเข้าประเด็นในวาระท่ี 5 เพื่ออภิปรายและสอบถามกรรมการในเร่ืองผลการ

ดาํเนินงานของโครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา) จากประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการ

เคหสถาน 15 (ลาํลูกกา) ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั้ง ในหนา้ 172 ของหนงัสือรายงานประจาํปี ผล

การดาํเนินงานมีแต่ร้อยแกว้ แต่ไม่มีรายละเอียดในเร่ืองการก่อสร้าง แต่ในตารางการขายเป็นผลงานของ

กรรมการชุดท่ีผา่นมาไดท้าํการขายในเดือนพฤษภาคม ขายได ้11 แปลง ฉะนั้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือน

ธนัวาคม กรรมการชุดปัจจุบนัขายได ้7 แปลง เท่านั้น เพราะฉะนั้นคณะกรรมการตอ้งไปพิจารณาวา่ เหตุใด

จึงขายสินคา้ไดน้อ้ย กระบวนการจะซ้ือจะขายไดด้าํเนินการอะไรบา้ง และจากการสังเกตจากงบดุล ปรากฏ

ว่างบประชาสัมพนัธ์ไม่ไดน้าํมาใช้เลย จะขายไดอ้ย่างไร จึงอภิปรายว่ากระบวนการไม่สมบูรณ์ และการ

ก่อสร้างต่างๆ ในรายงานผลการดาํเนินงาน คณะกรรมการไม่นาํมารายงานให้สมาชิกทราบ เช่น บา้นแถว 

(ทาวน์เฮ้าส์) ท่ีได้ออกแบบไวมี้ 3 โซนๆ ละ 7 หลัง และได้ก่อสร้างโซนไหนและแล้วเสร็จบ้าง หรือ

ดาํเนินการไปแลว้ก่ีเปอร์เซ็นหรือรับมอบแลว้หรือไม่ ฉะนั้นในปีต่อไปคณะกรรมการตอ้งแกไ้ขปรับปรุงจะ

ทาํเหมือนไม่รับผิดชอบไม่ได ้เพราะสมาชิกไวใ้จเลือกคณะกรรมการเขา้มาบริหารแลว้ ซ่ึงเดิมก่อนมีการ

ก่อสร้างบา้นแถว (ทาวน์เฮา้ส์) สมยัอดีตประธานกรรมการ (พลเอก อธิชาติ เจริญยิ่ง) ตอ้งมีการทาํการขาย

ก่อน มีสมาชิกผูซ้ื้อตอ้งมาเช่าหรือจองซ้ืออยา่งนอ้ยสองหรือสามห้องจึงจะไปก่อสร้าง จึงไม่มีรายละเอียดท่ี

คณะกรรมการชุดปัจจุบนัก่อสร้างเพิ่มเติม ไดมี้สมาชิกมาจองหรือไม่ เพราะท่ีมีในรายงานการขาย ปรากฏวา่

ยงัไม่มีการขาย แสดงให้เห็นวา่การทาํงานไม่รอบคอบ ไม่รัดกุม ไม่มีการให้สมาชิกจองก่อนหรืออาจเหลือ

จองเพียง 2 ห้อง จาํเป็นท่ีจะตอ้งก่อสร้างต่อ เป็นการทาํงานแบบตั้งรับไม่ไดท้าํงานเชิงรุก และจากรายงาน

กระบวนการขาย คณะกรรมการไม่มีวิธีใหม่ๆ เลย ยงัตอ้งใชผู้แ้นะนาํการขายเช่นเดิม ไม่สามารถท่ีจะจดัหา

ผูจ้ดัการขายไดดี้ จากผลการรายงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธนัวาคม คณะกรรมการชุดปัจจุบนัขายได ้7 

แปลง ซ่ึง 10 แปลง ท่ีรายงานมาเป็นการทาํสัญญาเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม ซ่ึงสหกรณ์ฯ มีประชุมใหญ่เม่ือ

วนัท่ี 28 พฤษภาคม ฉะนั้นก่อนหน้านั้นเป็นผลงานของอดีตกรรมการ ซ่ึงหมายความว่าคณะกรรมการชุด

ปัจจุบนัไม่ได้ทาํงานเชิงรุกและทาํงานด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยจะอภิปรายและมีข้อ

ซกัถามในวาระท่ีเสนอแผนงบประมาณ 

 นาวาอากาศเอก วัลลภ  พรมบาง กรรมการ ช้ีแจงว่า ในการอภิปรายของสมาชิกส่วนท่ีว่าไม่

รับผิดชอบ คณะกรรมการดาํเนินการในข้อบงัคบั ระเบียบไม่พน้ผิดในการดาํเนินการ ต้องรับผิดชอบ 

สําหรับการทาํงานท่ีอภิปรายว่าคณะกรรมการไม่ทาํงานเชิงรุกแล้วแต่มุมมอง เพราะฉะนั้นขอเชิญชวน
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สมาชิก มีรถท่ีจะรับสมาชิกไปเยี่ยมชมโครงการ อยากให้สมาชิกทราบว่าคณะกรรมการคิดอย่างไร ตั้งแต่

เร่ิมตน้ไดส้รุปมติจะปรับปรุงภูมิทศัน์ท่ีใชเ้วลาตั้งแต่ 7-8 ปี ทั้งฟุตบาธทางเทา้และตน้ไมท่ี้ข้ึนรกในท่ีดินของ

สมาชิกซ้ือโอนกรรมสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ จึงขอใหส้มาชิกเขา้ไปชมโครงการตามท่ีไดน้าํเสนอเป็นแผน่ฉายไป

ก่อนหนา้น้ีแลว้ จากผลการรายงานท่ีผา่นมาจะดาํเนินการจดัจา้งผูแ้ทนฝ่ายขาย ซ่ึงปัจจุบนัไดจ้ดัจา้งผูแ้ทน

ฝ่ายขายมาดาํเนินการแลว้ และวางแผนการขายใหไ้ด ้30 แปลง 

 ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีสมาชิกอภิปรายขา้งตน้ ถือวา่เป็นผลงานท่ี

ดาํเนินการออกมา แต่รายละเอียดจะปรากฏท่ีแผนและวิธีอธิบายในการทาํแผน ในช่วงท่ีเขา้ไปปฏิบติังาน

ขายได ้7 แปลง และสอบถามวา่งบประชาสัมพนัธ์ไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงหากดาํเนินการในลกัษณะท่ีไม่ใช่มืออาชีพคิด

วา่ไม่รวดเร็วเท่าท่ีควร เน่ืองจากทิ้งตั้งแต่ 7-8 ปี มีสภาพทรุดโทรมมาก จะบูรณการในเร่ืองของทศันียภาพใน

ส่วนท่ีจะชกัจูงให้สมาชิกไดเ้ขา้มาซ้ือ และส่ิงท่ีสาํคญัไดน้าํมืออาชีพเขา้มาดาํเนินการโดยมีค่าใชจ่้ายไม่แพง 

ตั้งแต่ผูแ้ทนทีมขายเขา้มา นอกจากขายไป 7 แปลง จนถึงขณะน้ีไดเ้ซ็นสัญญาไป 8 แปลง รวมเป็น 15 แปลง 

และมีความเช่ือวา่ในขณะท่ีอีซีซีกาํลงัพฒันาเป็นแสนลา้น และโครงการเคหสถาน 15 อยูใ่นเส้นทางท่ีน่าจะ

ลงทุนและทาํเลท่ีดีมาก ภายในสองปีสามารถปิดโครงการไดแ้น่นอน ส่วนรายละเอียดจะไปพิจารณาในเร่ือง

แผนและงบประมาณท่ีจะมาใช ้

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายว่า สําหรับผลการดาํเนินงานมีขอ้ซักถามหลายข้อ 

โดยจะลาํดบัทีละขอ้ดงัน้ี 1.เม่ือปีท่ีผา่นมาเป็นผูรั้บผิดชอบในโครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา) ในการดูแล

เจา้หน้าท่ีในการขายทั้งท่ีดินเปล่าและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา) และ                  

ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการชุดปัจจุบนัไดต้ั้งคาํถามวา่ ทาํไมขายไดน้อ้ยมีการจา้งพนกังานเงินเดือนสูงและ

ไดช่้วยงานอะไรบา้ง และไดร้ายงานช้ีแจงในท่ีประชุมปีท่ีแลว้ในหนงัสือรายงานประจาํปีหนา้ 49 เป็นการ

ตอบคาํถามของผูท่ี้มาทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการชุดปัจจุบนั แต่ในปีนั้นไดต้ั้งคาํถามไว ้และ

ไดร้ายงานในขณะท่ีรับผิดชอบอยูว่า่ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม มีการดาํเนินการขายท่ีดินเปล่า

ไปทั้ งหมด 8 แปลง และขายทาวน์เฮ้าส์ไป 4 หลัง ซ่ึงเป็นผลการดําเนินการ 5 เดือนท่ีบริหารงานอยู่                 

แต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมท่ีคณะกรรมการชุดปัจจุบนับริหารงาน 7 เดือน ขายเพิ่มได้ 6 แปลง    

ทาวน์เฮา้ส์ขายไม่ไดเ้ลยในช่วงเวลา 7 เดือน และทางท่ีปรึกษาของคณะกรรมการชุดปัจจุบนัเคยสอบถามวา่ 

ไปจ่ายค่าคอมมิชชัน่หรือจ่ายค่านายหนา้อยา่งไร ทาํไมจ่ายมาก จ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ีโครงการท่ีดาํเนินการ ซ่ึงได้

รายงานวา่ผลงานทั้งหมดท่ีไดด้าํเนินการมา เป็นผลงานของเจา้หนา้ท่ี ทั้งผูจ้ดัการโครงการ เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

แมแ้ต่แม่บา้นช่วยกนัขายยงัขายไม่มากตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี ทั้งๆ ท่ีไดค้่าคอมมิชชัน่เพียงท่ีดิน

เปล่าสองหม่ืนบาทถว้นและทาวน์เฮา้ส์ห้าหม่ืนบาทถว้น แต่คณะกรรมการชุดปัจจุบนัเขา้มาไม่มีให้เร่ือง

เหล่าน้ีโดยตดัออก ทาํให้หมดกาํลงัใจกนั เป็นการตดัรายไดพ้ิเศษท่ีจะช่วยขายให้สหกรณ์ฯ จึงทาํให้ผลงาน 

7 เดือนของคณะกรรมการชุดน้ีตํ่าติดดิน โดยนาํเงินไปลงทุนมากมายเพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์เพื่อให้เกิดความ

สวยงาม ซ่ึงใครได้ประโยชน์ในการปรับปรุงนั้นไม่ทราบแต่กลบัขายไม่ได้, 2.ในหน้า 167 ของหนังสือ
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รายงานประจาํปี ไดร้ายงานวา่ไดข้ายท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 66845 เป็นเงินสามลา้นเจ็ดแสนกวา่บาท เร่ืองน้ี

ขอใหค้ณะกรรมการช่วยช้ีแจงของท่ีดินแปลงน้ี เพราะท่ีดินแปลงน้ีไม่มีการแสดงรายงานในระบบบญัชีเป็น

ท่ีดิน อาคารเพื่อการจาํหน่าย จึงอยากทราบวา่ท่ีดินแปลงน้ีมีความเป็นมาอยา่งไร หากมีอะไรท่ีเป็นพิเศษไดมี้

การนาํไปหารือกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ดงัท่ีกรรมการชุดเก่าๆ ท่ีเคยดาํเนินการมาหรือไม่ เม่ือปี 2545 ใน

หน้า 198 ไปพบเจอทรัพยสิ์นใหม่ๆ จะไปหารือกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เพราะฉะนั้นตอ้งการทราบว่า

ท่ีดินแปลงน้ีมีความเป็นมาอยา่งไร, หนา้ 173 ขอ้ 9 คณะกรรมการแจง้วา่มีการจดัจา้งผูช้าํนาญการตลาดการ

ขาย เป็นผูแ้ทนการขายโครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา) ซ่ึงอยากทราบความเป็นจริงวา่ มีการจ่ายเงินให้ ซ่ึง

การจดัจา้งเป็นลกัษณะลูกจา้งหรือเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ฯ หรือไม่ เพราะทราบว่ามีการจ่ายเงินเดือนๆ ละ 

50,000.- บาท และถ้าขายได้จะได้รับค่าคอมมิชชั่นอีก 5% ท่ีผ่านมาคณะกรรมการชุดปัจจุบนัต่อว่าอดีต

คณะกรรมการชุดเก่าๆ ให้ค่าคอมมิชชั่นแก่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ ท่ีดาํเนินการขายให้ ซ่ึงท่ีผ่านมาให้ค่า

คอมมิชชัน่เพียง 3% และลดลงเหลือท่ีดินเปล่า 20,000.- บาท และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 50,000.- บาท ลด

คราวนั้น ไม่ถึงเกณฑ์น้ีดว้ย และการจ่ายให้ผูแ้ทนการขายในลกัษณะน้ีตอ้งการทราบความเป็นจริงว่าเป็น

ลกัษณะอย่างไรท่ีดาํเนินการเร่ืองน้ี มีการจ่ายเงินเดือนจริงหรือไม่ เพราะในอดีตท่ีมีการดาํเนินการมีผูม้า

เสนอในลกัษณะแบบน้ี มาขอทาํหน้าท่ีจดัการงานขาย ลกัษณะทั้งโดยบุคคลและบริษทั ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมี

ความเก่งกาจในการนาํเสนอและทาํให้เช่ือใจว่าจะขายให้ไดอ้ย่างนั้นอย่างน้ี โดยสหกรณ์ฯ ตอ้งไปลงทุน

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณา ค่าโบชัวร์โดยลงทุนผ่านผูเ้สนอขายโดยนําเงินสหกรณ์ฯ ไป

ดาํเนินการ ซ่ึงไดซ้กัถามถึงวิธีดาํเนินการและเห็นความเป็นไปไดแ้ลว้ ทาํให้ไม่มีความเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีผูแ้ทน

ขายจะดาํเนินการ เพราะฉะนั้นจึงไม่เคยมีท่ีจะจ่ายเงินเดือนก่อน ผูแ้ทนการขายจะได้รับเฉพาะท่ีเป็นค่า

คอมมิชชัน่เท่านั้น และค่าใชจ่้ายต่างๆ สหกรณ์ฯ จะจ่ายโดยการประกวดราคาเอง จะไม่มีทางท่ีจะให้ผูแ้ทน

ทีมขายดาํเนินการโดยนาํเงินสหกรณ์ฯ ไปดาํเนินการเอง ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีปฏิบติัมาดว้ยขั้นตอนท่ีมากและ

ยุง่ยาก จะทาํใหผู้แ้ทนขายท่ีเสนอมาในลกัษณะจะถอนตวัทุกคร้ัง ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีสงสัย 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานในท่ีประชุม ช้ีแจงวา่ สาํหรับประเด็นสงสัยทั้ง 3 ขอ้ ท่ีสมาชิกอภิปราย

ขอช้ีแจง ดงัน้ี 1.สมาชิกอภิปรายในสมยัอดีตเป็นกรรมการและดูแลโครงการ 15 โดยขายมาไดน้ั้น ซ่ึงจาก

การท่ีคณะกรรมการชุดน้ีเขา้มาบริหาร พบวา่ค่าใชจ่้ายท่ีดาํเนินการทุกปี เป็นการร่ัวไหลอยา่งมหาศาลมาก 

ซ่ึงแปลงท่ีอดีตคณะกรรมการขายได ้8 แปลง มีการยดึคืนมา 4 แปลง และท่ีอภิปรายวา่ขายไดม้ากมายไม่คุม้

กบัค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของอดีตผูจ้ดัการโครงการ ค่านํ้ ามนั ค่าใช้จ่าต่างๆ สารพดั บางคร้ังเงิน

โบนัสสําหรับเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงมีหน้าท่ีในการขาย โดยหน้าท่ีต้องขายเพราะเป็นเจ้าหน้าท่ีแต่การจ่าย                             

ค่าคอมมิชชัน่ คณะกรรมการชุดปัจจุบนัเห็นวา่มีแต่เสียค่าใชจ่้ายทั้งนั้น จึงตอ้งหาวิธีการอุดรูร่ัวไหลให้หยดุ

เสียก่อนและได้พยายามดาํเนินการมาอย่างต่อเน่ือง และในส่วนผูแ้ทนการขายได้มีข้อตกลงกันไม่ได้

ดาํเนินการในลกัษณะชุ่ยๆ ท่ีจะนาํเงินสหกรณ์ฯ ไปทาํอะไรได ้สมาชิกสามารถไปขอดูขอ้ตกลงในสญัญาได้

ท่ีสํานกังานสหกรณ์ฯ (สามเสน) เพราะในขอ้สัญญาไดร้ะบุว่าจะตอ้งขายได ้30 แปลง ในการจ่ายค่าใชจ่้าย

ผูแ้ทนการขายก็มีส่วนลงทุนในการประชาสัมพนัธ์ ออกบูธ เจา้หนา้ท่ีจดัการในรูปของในการส่งผูแ้ทนเขา้
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มาดูแลในการทาํงานโดยจ่ายเดือนละ 50,000.- บาท ปีละ 600,000.- บาท เดือนละ 50,000.- บาทต่อเดือนไป

ทดแทนกบัอดีตผูจ้ดัการโครงการเดือนละ 55,000.- บาท รวมทั้งค่านํ้ ามนัและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ปีละลา้นกวา่ 

ซ่ึงยอมเสียปีละ 600,000.- บาท เพื่อให้เขา้มาบริหารจดัการคา้ขายในลกัษณะท่ีเป็นมืออาชีพ มีการเปิดบูธ 

การประชาสัมพนัธ์ การออกหนงัสือพิมพต่์างๆ และค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีผูแ้ทนทีมขายเป็นผูอ้อก ซ่ึงสหกรณ์ฯ 

จ่ายสุทธิปีละ 600,000.- บาท ซ่ึงผลมาหลงัจากท่ีเขา้ไปดาํเนินงาน โดยไม่มีผูแ้ทนการขาย ขายได ้7 แปลง 

ซ่ึงเห็นว่าไม่สามารถท่ีจะดาํเนินการ เม่ือมีผูแ้ทนการขายเขา้มาจดัการ ในเร่ืองการปรับทศันียภาพเป็นการ

ปรับบางส่วนตอ้งลงทุนมาก ในส่วนท่ีผูแ้ทนการขายตอ้งลงทุนเยอะตอ้งเป็นหน้าท่ีผูแ้ทน และท่ีสมาชิก

อภิปรายว่าได้ 5% ไม่ใช่ แต่เป็นการจ่ายตามอัตราขั้นบันได ซ่ึงในข้อตกลงในสัญญาชัดเจนไม่มีทาง

เสียเปรียบแน่นอน ขณะน้ีผูแ้ทนขายได ้8 แปลง และมีสัญญาท่ีจะเซ็นหลายแปลง แจง้วา่จะมีการประเมินทุก 

3 เดือน ถา้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายปักษ ์ตอ้งเลิกจา้ง แต่วา่ในปีหน่ึงตอ้งขายใหไ้ดไ้ม่ตํ่ากวา่ 30 แปลงร่วม

สินคา้ทุกอยา่งของโครงการ 15 ขณะน้ีไม่วา่จะเป็นบา้นแฝด บา้นเด่ียว บา้นทาวน์เฮา้ส์ ซ่ึงทาวน์เฮา้ส์ขายได้

เหลือเพียง 1 หลงั และทาวน์เฮา้ส์โซนใหม่เกิดจากผูจ้ดัการโครงการจอง เป็นการจองใหเ้กิดการกระตือรือร้น

วา่มีผูส้นใจมาจอง จริงๆ แลว้เม่ือถึงเวลาไม่วางเงินไม่จองแลว้เป็นเพียงลูกเล่นเท่านั้น จึงขอเรียนวา่เน่ืองจาก

ถนนจะตดัผา่นเขา้มาทางโครงการน้ีดว้ยและจะเป็นเส้นทางไปสู่เม่ืองใหม่ของจงัหวดัฉะเชิงเทราและจะเป็น

ทาํเลทองดว้ย ซ่ึงไดแ้จง้ตั้งแต่ว่าตอ้งการให้สมาชิกเขา้ไปเยี่ยมชม หากมีเงินเตรียมซ้ือไวใ้ห้ลูกหลาน และ

เช่ือวา่ภายใน 3 ปี ปิดโครงการไดแ้น่นอน ซ่ึงคณะกรรมการชุดปัจจุบนัถือวา่มืออาชีพพอสมควรในเร่ืองของ

การต่อรอง ตอ้งไปพิจารณาร่วมกบัค่าใชจ่้ายและแผนท่ีจะดาํเนินการต่อไปดว้ย เพราะฉะนั้นขออนุญาตมาท่ี

วาระผูส้อบบญัชี 

นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า สําหรับเร่ืองการจาํหน่ายท่ีดินโฉนดเลขท่ี 

66845 ในราคาสามล้านเศษ ซ่ึงท่ีดินแปลงน้ีอยู่ในโครงการเคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) เป็นการตกหล่น

หมายความวา่สหกรณ์ฯ มีท่ีดินแต่ไม่มีโฉนด เพราะท่ีดินแปลงน้ีเป็นของสหกรณ์ฯ แต่สหกรณ์ฯ ไม่มีโฉนด

เป็นสินคา้ท่ีขายแลว้ตกหล่น ซ่ึงไปพบเจอเน่ืองจากสมาชิกไปซ้ือท่ีดินขา้งเคียงมารังวดัสอบเขตและสงสัยวา่

ท่ีดินขา้งเคียงเป็นของใคร ไดไ้ปตรวจสอบและสํานกังานท่ีดินนนทบุรี สาขาปากเกร็ด แจง้วา่เป็นท่ีดินของ

สหกรณ์ฯ ปรากฎวา่เป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์ฯ แต่ไม่มีโฉนด จึงไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการไปดาํเนินการ

ออกโฉนด ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ ปรากฎในปี 2560 และสมาชิกท่ีอภิปรายเป็นกรรมการร่วมคณะอยูด่ว้ย และ

มาดาํเนินการเป็นสินคา้และประกาศขายในสมยัท่ีเป็นกรรมการอยู่ แต่ประกาศขายไม่มีผูส้นใจมาขอซ้ือ 

เน่ืองจากเป็นท่ีดินสภาพเดิม เป็นท่ีลุ่ม ป่ากก รกมากและหนา้ท่ีดินเป็นท่ีหกัศอกตวัแอล เน้ือท่ี 125 ตารางวา 

เป็นท่ีดินหนา้แคบลกัษณะตวัแอล วิง่เขา้ไปตรงถนนเล่ียงเมืองรถวิง่เขา้ชนถนนแลว้หกัศอก ซ่ึงประกาศขาย

มาจนสมาชิกท่ีอภิปรายหมดวาระเป็นกรรมการ ซ่ึงไดมี้การประกาศขายมาอยา่งต่อเน่ือง และมีผูส้นใจเสนอ

ซ้ือมาจาํนวน 3 ราย ตามท่ีมีรายละเอียดถูกตอ้งหมด และไดเ้รียกผูส้นใจขอซ้ือมาท่ีราคาสูงสุดมาต่อรองจาก

ราคาสามลา้นส่ี โดยคณะอนุกรรมการขอต่อราคาข้ึนมาเป็นสามลา้นเจ็ดกว่า และดาํเนินการขายถูกตอ้งทุก
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อย่าง นาํเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการรับทราบทุกอย่าง และท่ีดินแปลงน้ีไดเ้ร่งขายโดย ขอ

ความร่วมมือจากสมาชิกเพื่อโอนกรรมสิทธ์ิให้ทนัในปี 2560 เพื่อสหกรณ์ฯ จะไดน้าํเงินเขา้มาเป็นกาํไรจาก

ผลประกอบการปี 2560 เป็นเงินปันผลมาแจกใหส้มาชิก 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ขอย ํ้าคาํถามท่ีประธานในท่ีประชุมช้ีแจงวา่เท่าท่ี

ขายไปท่ีดิน 8 แปลง ทาวน์เฮา้ส์ 4 หลงั นัน่คือเฟสแรก เพราะเฟสสองยงัไม่ก่อสร้าง ขายทาวน์เฮา้ส์ 4 ห้อง 

จะเหลือเพียง 1 ห้อง ในเฟสแรก ซ่ึงประธานในท่ีประชุมช้ีแจงก่อนหนา้ และท่ีอดีตคณะกรรมการขายไป

เยอะนั้น ไดมี้การยึดคืน เสมือนจองกนัเองและมีคืน ตั้ง 4 แปลง ซ่ึงในหนา้ 166 ไดร้ายงานไว ้จึงไม่ทราบวา่

การช้ีแจงของประธานในท่ีประชุมหรือในรายงานน้ีโกหก ซ่ึงในหน้า 166 มีการยึดคืนระหว่างปี 1 แปลง 

รายงานประจาํปีน้ีโกหกหรือไม่ แจง้ว่ายึดคืน 1 แปลง แต่รายงานมียึดคืนคือทาวน์เฮา้ส์ และแจง้ว่าอดีต

คณะกรรมการขายได้ 8 แปลง ยึดคืน 4 แปลง ไม่ทราบว่าการช้ีแจงของประธานในท่ีประชุมเช่ือถือได้                 

แค่ไหน ขอใหส้มาชิกนาํไปพิจารณาวา่การช้ีแจงของของประธานในท่ีประชุมเช่ือถือไดห้รือไม่ แลว้ช้ีแจงวา่

มีค่าใชจ่้ายมากมาย มีการจา้งผูจ้ดัการโครงการ แม่บา้นและเจา้หนา้ท่ีธุรการประจาํสาํนกังานและเงินเดือน 3 

คน รวมกนันอ้ยกวา่ท่ีคณะกรรมการชุดปัจจุบนัจ่ายไป ปัจจุบนัจ่ายให้ผูดู้แลโครงการ 1 คน ไม่มีความรู้เร่ือง

ควบคุมงานก่อสร้าง และจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ 1 คน และแม่บา้นยงัอยู่เช่นเดิม และจ่ายอีก 50,000.- บาท              

ต่อเดือนจ่ายทาํไม การทาํขอ้ตกลงไดร้ะบุชัดเจนหรือไม่ว่า ถา้ผูแ้ทนขายไม่ไดต้ามสัญญา 30 แปลงต่อปี             

เงินท่ีสหกรณ์ฯ จ่ายแต่ละเดือน 50,000.- บาท เอาคืนหรือไม่ เพราะดาํเนินการกรณีน้ีท่ีผา่นมาจะไม่มีการจ่าย

ฟรีๆ ไม่มี เพราะบุคคลเหล่าน้ีไม่ใช่พวกเรา จึงไม่ยอมจ่ายเด็ดขาด ส่วนเร่ืองท่ีดินท่ีขายไปสามล้านเจ็ด               

โดยปกติท่ีดินท่ีสหกรณ์ฯ ไปพบ เม่ือนํากลับมาควรไปอยู่ท่ีทรัพย์สินไม่ใช่สินค้าเพื่อการจําหน่าย                     

เพราะท่ีดินบริเวณนั้ นเป็นท่ีดินเช่นเดียวกับแนวตะเข็บ เพราะเป็นการจัดสรรคร้ังแรกของโครงการ

เคหสถาน 3 จะกนัท่ีดินเพื่อเป็นรอยตะเข็บมากเป็นแนวทางท่ีดี ท่ีดินแนวตะเข็บเหล่าน้ีเป็นทรัพยสิ์นของ

สหกรณ์ฯ ซ่ึงมีช่วงหน่ึงสมยัอาจารยส์ังวาลยไ์ปพยายามตรวจสอบและนาํมาบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม

ปรากฎในรายงานงบดุลเป็นความรอบคอบท่ีจะนาํมาบนัทึกไวห้มดในส่ิงท่ีเป็นท่ีดินตะเข็บและถือเป็น

ทรัพยสิ์นไม่ใช่สินคา้เพื่อการจาํหน่าย ซ่ึงยงัขอ้สงสัยในรายงานค่าใชจ่้ายในบญัชีวา่ในปี 2560 มีการรังวดั

เสียค่ารังว ัดท่ีดินแนวตะเข็บ จํานวน 20,000.- บาท ระบุชัดเจนเป็นแนวตะเข็บต้องเป็นทรัพย์สิน                    

ถา้รังวดัท่ีดินเป็นสินคา้เพื่อการจาํหน่ายจะเป็นอีกหมวดหน่ึง และขอสอบถามเจา้หนา้ท่ีผูแ้ทนจากกรมตรวจ

บญัชีสหกรณ์ว่า มีความแตกต่างใช่หรือไม่ ระหว่างการขายทรัพยสิ์นกบัการขายสินคา้เพื่อการจาํหน่าย 

เพราะเคยมีขอ้แนะนาํจากอธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์เม่ือปี 2545 เร่ืองการขายและไดก้าํไรจากทรัพยสิ์น

ตวันั้นวา่ตอ้งทาํอยา่งไร และมีคาํถามเก่ียวกบัการออกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย การรับฝากเงินจากสหกรณ์

อ่ืน พ.ศ.2560 อยากทราบเหตุผลและความจาํเป็นจากสหกรณ์อ่ืน ในเม่ือมีวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชีจากธ.ก.ส.อยู ่

และไดป้ระกาศกาํหนดอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินการรับฝากน้ีไวแ้ลว้เท่าไหร่ 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานในท่ีประชุม ช้ีแจงวา่ ปัจจุบนัยงัไม่มีการรับฝากและนาํเงินไปฝากท่ี

สหกรณ์อ่ืนแน่นอน และการยึดคืนท่ีดินในความเป็นจริงแล้วเป็นการรายงานของฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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ขอให้สมาชิกไปขอดูรายละเอียดในส่วนท่ีถูกยึดคืนทั้งหมด อย่างไรก็ตามในรายละเอียดตามท่ีสมาชิก

อภิปรายให้ทราบในเร่ืองแนวตะเข็บต่างๆ ฟังแล้วดูวกวน แต่ในทางปฏิบติัท่ีขายไปไม่ใช่แนวตะเข็บ                   

ในเร่ืองของผูส้อบบญัชีจะช้ีแจง หากเร่ืองใดท่ีผิดผูส้อบบญัชีจะตั้งขอ้สังเกตไว ้และคณะกรรมการท่ีเขา้ไป

บริหารเห็นว่ามีเร่ืองใดท่ีควรจะแกไ้ขปรับปรุงทาํประโยชน์ให้แก่สมาชิกไดม้ากข้ึนดีข้ึน ทาํให้โครงการ              

ท่ีดาํเนินการมากว่าเจ็ดปีแปดปีสามารถนาํรายได้กลบัคืนมาได้ เพราะไม่ได้มุ่งหวงัผลกาํไรดัง่ท่ีเรียนให้

ทราบว่าการท่ีมีผูแ้ทนขายไม่ไดท่ี้จะยอมจ่ายไปหมดทุกอยา่ง มีขอ้ตกลงชดัเจน ถา้เผื่อทาํไม่ไดต้อ้งมีปรับ

ชดัเจน ขอใหม้าพิจารณาวาระท่ี 6  

นายพนัส  งามกนกวรรณ สมาชิกอภิปรายว่า สําหรับความเห็น ขอ้ติติง คาํแนะนาํได้บนัทึกใน

รายงานการประชุมแลว้ คาํตอบของคณะกรรมการดาํเนินการก็มีตามสมควรแลว้ ในเร่ืองขอ้เท็จจริงบาง

ประการตอ้งไปคน้หา ขอใหย้ติุการอภิปรายสาํหรับวาระน้ี 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ ตามท่ีประธานท่ีประชุมแจง้วา่จะปิดโครางการภายใน 

2 ปี สําหรับโครงการ 15 ไม่อยากให้มุ่งเป้าท่ีปิดโครงการ เพราะทาํเลบริเวณนั้นมีหมู่บา้นจดัสรรท่ีเป็น

เอกชนเยอะ ในภาวะแข่งขนัตลาด สหกรณ์ฯ ขายยากกวา่เอกชน อาทิเช่น มีสมาชิกสนใจมาติดต่อขอซ้ือและ

ขอส่วนลด ตอ้งนาํเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อน แต่ถา้คณะอนุกรรมการตดัสินอนุมติัใหส่้วนลด

มองวา่มีส่วนไดเ้สียหรือไม่ เป็นตน้ เพราะเม่ือคณะกรรมการชุดปัจจุบนัเขา้ไปบริหารงานจะทราบวา่  เพราะ

อะไรท่ีผ่านมาจึงปิดโครงการไม่ได้ เพราะรูปแบบบ้านไม่ทันสมัย ซ่ึงในภาวะแบบน้ีสหกรณ์ฯ                                   

สู้เอกชนไม่ได้ อยากให้กาํลงัใจในการทาํงาน สมาชิกทุกท่านท่ีอภิปรายมาพอสมควร และอีกเร่ืองหน่ึง               

ขอสอบถามว่า คณะกรรมการดาํเนินการได้เลิกจ้างอดีตผูจ้ดัการโครงการ 15 (นายบูลย์วิช  ศิริสวสัด์ิ)                   

ไดมี้การประเมินหรือไม่ เม่ือเลิกจา้งทราบวา่ผูถู้กเลิกจา้งไปร้องศาลแรงงานขอค่าชดเชย ขณะน้ีคดีไปถึงขั้น

ไหนสหกรณ์ฯ พอจะสู้คดีน้ีได้หรือไม่ หรือสหกรณ์ฯ จะต้องจ่ายเงินไปฟรีนอกเหนือจากเลิกจ้างแล้ว                  

ยงัไดมี้การจา้งผูดู้แลโครงการ เจา้หนา้ท่ี และยงัคงแม่บา้น กบัค่าใชจ่้ายทั้งหมดน้ี กบัค่าใชจ่้ายท่ีเลิกจา้งอดีต

ผูจ้ดัการโครงการ ชัง่นํ้ าหนกัแลว้ใครเสียหายมากกวา่กนั และสภาพบงัคบัวา่บุคคลท่ีจา้งมาเป็นทีมขายใหม่ 

เป็นเงิน 50,000.- บาทต่อเดือน ปีละ 600,000.- บาท ถา้หากขายไม่ไดจ้ะดาํเนินการอยา่งไร ในเม่ือรับค่าจา้ง

ทุกเดือน และมาเทียบกับค่าคอมมิชชั่นท่ีอดีตท่ีเคยให้จากเป็นเปอร์เซ็น เป็นการเหมาจ่ายต่อแปลง                     

ถ้าเป็นท่ีดินเปล่าไม่ว่าจะสดหรือผ่อน 20,000.- บาท และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างไม่ว่าจะสดหรือผ่อน 

50,000.- บาท ขออธิบายเพิ่มเติมใหส้มาชิกเขา้ใจวา่ อดีตท่ีใหค้่าคอมมิชชัน่เรียกวา่ผูแ้นะนาํการขาย เป็นการ

เปิดกวา้งใหส้มาชิกหรือเจา้หนา้ท่ีมาลงทะเบียน เพื่อแสดงความจาํนงวา่จะขายแนะนาํมาแลว้จะไดมี้สิทธ์ิรับ

ค่าคอมมิชชัน่ แต่ถา้ไม่ไดล้งทะเบียนแนะนาํการขายก็ไม่ไดค้่าคอมมิชชัน่ ซ่ึงสหกรณ์ฯ ไดท้ดลองหลายวธีิ 

สุดทา้ยคณะกรรมการชุดปัจจุบนัใชว้ธีิจา้งผูแ้ทนการขาย อยากใหช้ี้แจงถึงผลต่างของค่าใชจ่้ายดว้ย 

นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ในการขายท่ีดินโครงการ 3 ท่ีปรากฎรายงาน

ผลการดาํเนินการจาํนวน 125 ตารางวา รายละเอียดปรากฎตั้งแต่สมาชิกท่ีอภิปรายเป็นกรรมการร่วมคณะอยู่
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ในขณะนั้น และมาขายได้สําเร็จเม่ือเดือนธันวาคม เป็นการขายท่ีถูกต้องตามระเบียบท่ีสหกรณ์ฯ เคย

ดาํเนินการมาทั้งส้ิน สําหรับการจา้งทีมขายในรายละเอียดท่ีทาํไวใ้นขอ้ตกลงเป็นการจา้งเหมารายเดือนละ 

50,000.- บาท เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของทีมงานท่ีมาประจาํอยูท่ี่โครงการอาทิตยล์ะ 7 วนั เหมือนเป็นตวัแทน

ให้สหกรณ์ฯ ดว้ยในส่วนหน่ึง แต่จะมีการประเมินทุก 3 เดือน หากไม่เป็นไปตามสัญญาตอ้งเลิกจา้งต่อไป 

และในส่วนของอดีตผูจ้ดัการโครางการ 15 ท่ีไม่มีรายงานผลการดาํเนินการ เพราะมาเกิดเหตุการณ์ในปี 

2561 และมีลักษณะชัดเจนในเร่ืองของคดีแรงงานระหว่างสหกรณ์ฯ กับอดีตผู ้จ ัดการโครงการ 15 

รายละเอียดจะอยูใ่นคาํฟ้องของโจทก์และคาํใหก้ารของจาํเลยคือสหกรณ์ฯ ซ่ึงขอไม่กล่าวรายละเอียดซ่ึงอยู่

ในกระบวนการของศาล จะพจิารณาในชั้นต่อไปกลางปี 2561 

นายณฐัวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ เร่ืองสมาชิกตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ 5 การถือหุน้ ถา้

สมาชิกคนใดละเลยไม่ชําระค่าหุ้นตามวรรคหน่ึงเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลหรือ          

ไม่ไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ให้ถือวา่สมาชิกผูน้ั้นไม่สมคัรใจท่ีจะเป็นสมาชิกต่อไป สาํหรับเงินค่าหุ้นท่ีได้

ชาํระไวแ้ล้วนั้น สหกรณ์จะคืนให้หลงัจากท่ีได้จาํหน่ายช่ือออกจากทะเบียนสหกรณ์แล้วสิบสองเดือน 

ตลอดเวลาท่ีผา่นมาสมาชิกสหกรณ์ฯ อยูใ่นเง่ือนไขน้ีมาก สมาชิกบางคนสมคัรเขา้มาจะมีการประชุมใหญ่

เสียค่าหุ้นเดือนสองเดือนไม่เสียอีก และไม่มีติดต่อมา สหกรณ์ฯ ทวงถามก็ไม่ติดต่อ อดีตท่ีผ่านมาเป็น

ประธานกรรมการได้ทวงถามไป ปรากฎว่ามติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการไม่ให้ทวงถามให้คง

สมาชิกไว ้จึงอยากทวงถามวา่ ควรสอบถามไปหาสมาชิกว่าสมคัรใจท่ีจะเป็นสมาชิกต่อหรือไม่ ถา้ไม่ควร

จาํหน่ายออกจากทะเบียนสมาชิก และสหกรณ์ฯ ตอ้งยอมรับความจริงว่าจาํนวนสมาชิกท่ีแท้จริงไม่ใช่

จาํนวนสามพนักว่า และในอดีตไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการให้จาํหน่ายสมาชิกออกเช่นกนั 

เพราะฉะนั้นอยากให้คณะกรรมการดาํเนินการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ หลงัจากวนัน้ีเป็นตน้ไปให้ทาํ

เร่ืองสอบถามสมาชิกไปใหม่อีกคร้ัง ขอใหป้ระธานท่ีประชุมช่วยดาํเนินการเร่ืองดงักล่าวน้ีดว้ย 

นายอภิรักษ์ สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ สาํหรับเร่ืองดงักล่าวท่ีสมาชิกอภิปราย

ไดติ้ดตามหนงัสือท่ีสอบถามไปยงักรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่สหกรณ์ฯ ยงัไม่ไดรั้บการช้ีแจงกลบัมา จึงยงั

ไม่ไดด้าํเนินการในเร่ืองท่ีสมาชิกอภิปราย ซ่ึงอยูร่ะหวา่งรอหนงัสือช้ีแจงกลบัมาเช่นกนั 

ประธานท่ีประชุม จึงขอเสนอท่ีประชุมลงมติ (โดยวิธียกมือ) ซ่ึงผลปรากฎว่า ท่ีประชุมมีมติ

รับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ในรอบปี 2560 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

  มติ รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เคหสถาน

กรุงเทพฯ จาํกดั ในรอบปี 2560 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่  6 พจิารณาผลการสอบบัญชี และอนุมตังิบดุล และงบกาํไรขาดทุน ประจาํปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 นายดํารงค์  ยิ้มสรวล กรรมการและเหรัญญิก เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาผลการสอบบญัชี และงบกาํไร

ขาดทุน ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  71 

 นางสุภางค์  เวสารัชอารีย์กุล ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ ไดร้ายงานผลการสอบบญัชี และรายงานงบดุล งบกาํไร

ขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัปรากฎรายละเอียดในหนา้ 183 - 203 

 นายพนัส  งามกนกวรรณ สมาชิกอภิปรายวา่ มีรายการบญัชีวา่ “เงินกนัไวจ่้าย” แต่ไปหาท่ีหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ไม่พบ ทาํใหไ้ม่ทราบวา่โครงการเคหสถาน 7 มีเงินกนัไวจ่้ายเท่าไหร่ 

 นางสุภางค์  เวสารัชอารีย์กุล ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ ช้ีแจงวา่ ในหนา้ 189 สมาชิกอภิปรายวา่มีบญัชี  “เงินกนั

ไวจ่้าย” หรือในหนา้ 199 ซ่ึงเป็นเงินรวมทั้งหมดในหมายเหตุ เม่ือลงรายการเป็นเงินบญัชีๆ เดียว ขออธิบายวา่ “เงินกนั

ไวจ่้าย” คือ เงินท่ีกนัไวต้ั้งแต่เร่ิมโครงการตามหมายเหตุปรกอบงบการเงิน หนา้ 199  

 นายพนัส  งามกนกวรรณ สมาชิกอภิปรายวา่ อยากทราบรายละเอียดแต่ละโครงการสหกรณ์ฯ มีเงินกนัไวจ่้าย

จาํนวนเท่าไหร่ ท่ีมีแลว้และท่ีใชเ้กินวงเงินกนัไวจ่้ายก็มี แต่ละโครงการสามารถท่ีจะช้ีแจงรายละเอียดไดห้รือไม่ 

 นางสุภางค์  เวสารัชอารีย์กุล ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ ช้ีแจงวา่ สําหรับรายละเอียดทางฝ่ายเจา้หนา้ท่ีจะมีขอ้มูล

ใหก้บัผูส้อบบญัชีตรวจ 

 นายพนัส  งามกนกวรรณ สมาชิกอภิปรายวา่ สาํหรับรายละเอียดท่ีปรากฎคือ สาํนกังานสหกรณ์ฯ มีเงินกนัไว้

จ่ายสิบแปดลา้นบาท แลว้สํานกังานมีเงินกนัไวจ่้ายไดอ้ย่างไร เพราะสํานกังานสหกรณ์ฯ เป็นเพียงสํานกังานท่ีดูแล

เงินกนัไวจ่้าย แต่เงินกนัไวจ่้ายเป็นเงินสําหรับซ่อมแซมโครงการนั้นๆ ถ้าการลงรายการบญัชีแบบน้ีอาจจะทาํให้

สาํนกังานสหกรณ์ฯ เขา้ใจวา่เป็นของสหกรณ์ฯ เองและนาํไปใชจ่้ายตามแต่ท่ีจะตดัสินใจ ซ่ึงไม่ใช่เพราะเงินกนัไวจ่้าย

เป็นเงินของแต่ละโครงการ ไม่สามารถจะนาํเงินของโครงการน้ีไปใชโ้ครงการอ่ืนได ้เพราะขอฝากให้คณะกรรมการ

ดาํเนินการไปตรวจสอบวา่เป็นมาอยา่งไร และมีคาํถามจะสอบถาม โดยมีหนงัสือรายงานประจาํปีก่อนปี 2534 พบวา่

ในรายงานประจาํปีของสหกรณ์ในปีนั้น มีเงินกนัไวจ่้ายของโครงการ 7 จาํนวนสามสิบสามลา้นบาท ปรากฎว่าใน

รายงานประจาํปีในช่วงปีท่ีผา่นมา ทราบวา่คงเหลือสิบสามลา้นบาท จึงแปลกใจวา่โครงการ 7 ใชเ้งินไปเกือบยีสิ่บลา้น

บาทไดอ้ยา่งไร และ ณ ปัจจุบนั ในหนงัสือรายงานประจาํปี 2560 ระบุวา่โครงการ 7 มีเงินกนัไวจ่้ายจาํนวนแปดจุดเกา้

ลา้นบาท ขอ้ 12 หนา้ 199 ขอให้คณะกรรมการดาํเนินการไปตรวจสอบ เพราะสํานกังานสหกรณ์ฯ (สามเสน) จดัเก็บ

รายงานประจาํปีไวทุ้กเล่ม สามารถตรวจสอบไดว้า่มีการนาํเงินกนัไวจ่้ายไปใช้อะไร และผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นเหรัญญิก 

และผูมี้อาํนาจดาํเนินการคือประธานกรรมการ มีตวัเลขในแต่ละปีใชม้ติอะไรท่ียกัยา้ยถ่ายเทไป ซ่ึงหายไปยี่สิบกวา่

ลา้นบาท ซ่ึงไดอ้ยูใ่นโครงการ 7 มากวา่สามสิบปียงัไม่เห็นถึงความจาํเป็นวา่โครงการ 7 ไดใ้ชเ้งินหมวดน้ีไปมากมาย

ขนาดน้ี  

 นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ในหน้า 197 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 7 ท่ีดิน อาคาร

เพื่อการจาํหน่าย ประกอบดว้ย ทั้งสองรายการเป็นของโครงการ 15  ซ่ึงผูส้อบบญัชีอาจจะไม่รับรู้ แต่ปีน้ีมีการขาย

ท่ีดินในโครงการ 3 ขายแลว้ควรจะอยูใ่นปี 2559 ปรากฏวา่ไม่มีแสดงรายการ อา้งวา่ไปพบท่ีดินและนาํมาเป็นสินคา้

เพื่อการจาํหน่าย โดยขอยกตวัอยา่ง โดยปกติแลว้ทางสหกรณ์ฯ ไปพบสินคา้ข้ึนมา ใหดู้หนา้ 194 โดยจะนาํมารายงาน

ว่าไดมี้การหารือตามหน้า 198 ขอ้ 9 มาไดค้าํตอบจะนาํมาแนบไวว้่าท่ีดินแปลงนั้นคืออะไร ซ่ึงท่ีดินแปลงพบและ
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นาํมาขายเลย เพราะอดีตเป็นกรรมการไม่ไดรั้บผิดชอบโครงการ 3 มาตั้งแต่ตน้ เป็นคาํถามเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารเพื่อ

การจาํหน่าย และอีกประเด็นหน่ึงท่ียงัขอ้งใจ เร่ือง บริษทั เอน็.เอส.เค. สอบบญัชี จาํกดั 

 นางสุภางค์  เวสารัชอารีย์กุล ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ ช้ีแจงวา่ ไม่ใช่ผูส้อบบญัชีของบริษทั เอ็น.เอส.เค. สอบ

บญัชี จาํกดั และไม่ไดรั้บเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ เน่ืองดว้ยบริษทัดงักล่าวสละสิทธ์ิ โดยเขา้มารับงานตรวจสอบบญัชี

เดือนธนัวาคม 2560 เพราะคาํสั่งออกเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นคาํสั่งเร่งด่วนมาก 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ คณะกรรมการไดด้าํเนินการทุกอยา่ง ไปหารือ

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และปฏิบติัตามขั้นตอนวิธีการถูกตอ้งทุกอยา่ง หากสมาชิกสงสัยใหท้าํหนงัสือสอบถามไปยงั

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ได ้ 

 นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ เพราะฉะนั้นขอสอบถามวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเขา้มาตรวจสอบบญัชี

เท่าไหร่ ท่ีขอ้งใจเพราะบริษทั เอ็น.เอส.เค. สอบบญัชี จาํกดั ท่ีเคยสอบบญัชีให้สหกรณ์ฯ ปีท่ีผา่นมาเสนอมาหกหม่ืน

บาทถว้น แต่มีประเด็นอะไรไม่ทราบเสนอมาสองแสนบาทถว้น 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ สาํหรับประเด็นท่ีสมาชิกสอบถาม เน่ืองดว้ยปีท่ี

ผ่านมาบริษทั เอ็น.เอส.เค. สอบบญัชี จาํกดั ยื่นมาเจ็ดหม่ืนบาทถว้น ปรากฏว่าฝ่ายจดัการพิมพเ์สนอมาให้ท่ีประชุม

ใหญ่พิจารณาอนุมติัหกหม่ืนบาทถว้น และคณะกรรมการพยายามเจรจา เน่ืองดว้ยท่ีประชุมใหญ่อนุมติัหกหม่ืนบาท

ถว้น ทางบริษทัปฏิเสธ  จึงไปหารือท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และไดจ้ดัส่งผูส้อบบญัชีท่ีข้ึนบญัชีกบักรมตรวจบญัชี

สหกรณ์เขา้มาตรวจบญัชีสหกรณ์ฯ โดยใชม้ติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและส่งไปยงักรมตรวจบญัชีสหกรณ์

ในราคาหกหม่ืนบาทถว้นตามท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 

 นางสุภางค์  เวสารัชอารีย์กุล ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ ช้ีแจงว่า ในกรณีของท่ีดินท่ีขายไปสามล้านเจ็ดกว่า 

ในขณะท่ีตรวจสอบจะตรวจโฉนดท่ีดิน แต่ว่าโฉนดท่ีดินแปลงน้ีไม่พบและสอบถามจึงทราบว่าขายแลว้ และท่ีดิน

โครงการ 3 จะเป็นแปลงใหญ่ท่ีไดมี้การจดัสรรและจาํหน่ายหมดแลว้ ซ่ึงหมายเหตุประกอบงบการเงินให้เป็นท่ีดิน

สาธารณะ ถือวา่ท่ีดินขายหมดตั้งแต่เร่ิมโครงการจะไม่เหลือราคาทุน และเม่ือสมาชิกมาพบและสอบถามท่ีดินแปลงน้ี

คือของใคร สหกรณ์ฯ จึงไดไ้ปตรวจสอบ เม่ือตรวจสอบเป็นของสหกรณ์ฯ แต่ไม่มีโฉนดให้ผูส้อบบญัชีตรวจ และ

สํานักงานท่ีดินดาํเนินการเร่ืองท่ีดินให้และทางสหกรณ์ฯ ดาํเนินการขายไป ถ้าสมาชิกมีขอ้สงสัยอยากจะเชิญให้

ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ เป็นผูช้ี้แจงใหส้มาชิกทราบ 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ เม่ือมีการตรวจสอบพบวา่เป็นท่ีดินของสหกรณ์ 

จึงได้นาํมาเป็นสินคา้คงเหลือเพื่อการจาํหน่าย ไม่ใช่แนวตะเข็บซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นสหกรณ์ฯ หากจะขายตอ้งนาํเขา้               

ท่ีประชุมเพื่อขออนุมติั แต่ท่ีดินแปลงน้ีไม่ใช่แนวตะเขบ็เป็นสินคา้คงเหลือไม่จาํเป็นตอ้งขออนุมติัท่ีประชุมใหญ่ 

 นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายว่า ขอให้พิจารณารายงานหน้า 193 บรรทดัเกือบสุดท้าย 

ค่าใชจ่้ายในการรังวดัท่ีดินแนวตะเขบ็ จึงไม่ทราบวา่เป็นการลงบญัชีผดิหรือรายงานผดิ ขอใหช้ี้แจงดว้ย 

 นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีสมาชิกอภิปรายและอา้งงบเป็นค่าใช้จ่ายในการ

รังวดัท่ีดินแนวตะเข็บ เพราะท่ีดินโครงการปากเกร็ดมีแนวตะเข็บเกือบรอบทั้งหมู่บา้นตามตาํแหน่ง เม่ือสมาชิกมา

ตอ้งขอรังวดัจะมีค่าใชจ่้าย โดยมอบฝ่ายจดัการไปดาํเนินการรังวดั แมก้ระทัง่จะมีรายงานในวาระต่อไปเร่ืองขออนุมติั
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จาํหน่ายท่ีดินแนวตะเข็บ ซ่ึงไม่เก่ียวกบัท่ีดิน 125 ตารางวาแปลงน้ี สหกรณ์ฯ จะมีการรังวดัแนวตะเข็บ เม่ือมีสมาชิก

มาใชสิ้ทธ์ิโดยพลการบุกรุกหรือแมก้ระทัง่มาขอจดภาระจาํยอมเพื่อจะไดด้าํเนินการใหถู้กตอ้ง  

 นางป่ินทอง  ศิริสวัสดิ์ สมาชิกอภิปรายวา่ เป็นสมาชิกโครงการ 3 ซ่ึงแนวตะเข็บของสหกรณ์ฯ มีมากเพราะ

ป้องกนัไม่ใหมี้ผูรุ้กลํ้ามาท่ีดินของสหกรณ์ฯ และหลงับา้นพกัอาศยัมีแนวตะเขบ็ประมาณ 80 เซนติเมตร อยากทราบวา่

สหกรณ์ฯ มีนโยบายท่ีจะขายเหมือนกบัแปลงท่ีจะขออนุมติัหรือไม่  

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ ท่ีดินแนวตะเขบ็มีประโยชน์กบัสหกรณ์ฯ เพราะ

อดีตผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ฯ ไดว้างแผนเพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลท่ีอยูแ่ปลงอ่ืนรุกลํ้ าเขา้มา ตามท่ีสมาชิกสอบถามเร่ืองแนว

ตะเข็บหลงับา้นจะขายไดห้รือไม่ สมาชิกตอ้งเขียนคาํร้องเขา้มาให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อนาํเสนอท่ี

ประชุมใหญ่อนุมติั ปัจจุบนักรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ให้จดภาระจาํยอม เน่ืองด้วยได้เขา้ไปหารือ เพราะฉะนั้นหาก

สมาชิกโครงการรายใดสนใจท่ีจะซ้ือแนวตะเข็บ เพื่อใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของตน ตอ้งเขียนคาํร้องเป็นรายๆ เพื่อให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะนาํเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติัต่อไป 

เน่ืองจากไม่มีผูใ้ดอภิปราย ประธานกรรมการไดข้อให้ท่ีประชุมลงมติ (โดยวิธียกมือ) ให้การอนุมติังบดุล 

และงบกาํไรขาดทุน ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีผูส้อบบญัชีเสนอ ซ่ึงผลปรากฏวา่ท่ีประชุมใหก้าร 

รับรองดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ 

  มติ อนุมติังบดุล และงบกาํไรขาดทุน ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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ระเบียบวาระที ่ 7  พจิารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรสุทธิ ประจําปี 2560 

นายดํารงค์  ยิม้สรวล กรรมการและเหรัญญิก เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2560             

ซ่ึงสหกรณ์ฯ ดําเนินงานมีกําไรสุทธิ จ ํานวน 3,584,374.38 บาท (สามล้านห้าแสนแปดหม่ืนส่ีพันสามร้อย                      

เจด็สิบส่ีบาทสามสิบแปดสตางค)์ ดงัน้ี.- 

 
 

รศ.กลัยาณ ี ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ ทุนสาธารณะประโยชน์ในขอ้ 7 นาํไปใชท้าํอะไร 

นางสาวลดัดาวลัย์ สง่าญาต ิหวัหนา้งานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ 

รศ.กลัยาณ ี ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ สอบถามกรรมการ 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา  กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า เน่ืองด้วยกรรมการและเหรัญญิก

ไดรั้บการผา่ตดัสมอง จึงไดห้ยดุพกัผอ่น ขอใหป้ระธานกรรมการเป็นผูช้ี้แจง 
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ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ โดยอาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์

ฯ ขอ้ 87 (5)  ขอ้ 1.ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อ

สาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2542” ขอ้ 3. ทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ หมายถึง เงินซ่ึงท่ีประใหญ่ไดมี้มติให้

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์, ข้อ 4.ทุนเพื่อสารธารณะประโยชน์ให้จ่ายในกรณีดังต่อไปน้ี                       

1.จ่ายเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกุศล หรือเพื่อการพฒันาจริยธรรมและสุขภาพ..., 2.จ่ายเพื่อการกุศล                 

ปรากฏอยูใ่นระเบียบ, ขอ้ 5.วงเงินการขออนุมติัจ่ายทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ จาํนวนเงินทุนเพื่อสาธารณะ

ประโยชน์ท่ีจะอนุมติัจ่ายให้แก่หน่วยงานท่ียืน่ขอนั้น ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ, ขอ้ 6. 

สิทธิการขอทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นการทัว่ถึงแก่หน่วยงาน หน่วยงานใดท่ีได้รับทุนเพื่อ

สาธารณะประโยชน์จะมีสิทธิยื่นขอได้อีกเม่ือหน่วยงานอ่ืนๆ ได้รับทุนไปแล้ว เวน้แต่หน่วยงานนั้นๆ            

ไม่ประสงค์จะขอ ทั้งน้ี  ให้เร่ิมนับตั้ งแต่เร่ิมใช้ทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นตน้มา, ข้อ 7.มติของ

คณะกรรมการดาํเนินการในการพิจารณาให้ทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้ถือคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 7.1 

มติในการพิจารณาให้ทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ขอ้ 7 ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวน

กรรมการดาํเนินการท่ีเขา้ประชุม, 7.2 มติในการพิจารณาวงเงินตามขอ้ 5. และในการผอ่นผนัพิเศษการยืน่ขอ

ทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ตามขอ้ 6. วรรคสอง (ในกรณีมีเหตุผลความจาํเป็นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณาผอ่นผนัตามควรแก่กรณี) ใหถื้อคะแนนทั้งชุดเป็นเอกฉนัท ์

รศ.กัลยาณี  ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายว่า สรุปคือเพื่อใช้กบังานสาธารณะประโยชน์ท่ีมีการขอมา 

สอบถามปีท่ีผา่นมาสหกรณ์ฯ จ่ายไปเท่าไหร่ 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ เน่ืองดว้ยกรรมการและเหรัญญิกคงเขา้ไปพกัผอ่น 

ขออนุญาตใหฝ้ายบญัชีเป้นผูช้ี้แจง 

นางสาวลัดดาวัลย์ สง่าญาติ หวัหนา้งานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ จากปี 59 ถึง ปี 60 ทุนสาธารณะ

ประโยชน์ท่ีได้ใช้ไป ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกและสงเคราะห์ศพของ

สมาชิกและคู่สมรส การบริจาคใหอ้งคก์รต่างๆ โดยใชท้ั้งหมดจาํนวนสองแสนกวา่ปรากฎในรายงานผลการ

ดาํเนินงาน  

รศ.กลัยาณ ี ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ เหตุท่ีสอบถามเพราะวา่เดิมตั้งไวห้น่ึงแสนแต่ปีน้ีตั้งไวส้าม

แสนสามกวา่ แต่ทุนสะสมเพือ่การขยายงานปีน้ีไม่ไดต้ั้ง ทาํไมไม่กระจายทุนสาธารณะประโยชน์ลงมาท่ีทุน

สะสม ควรจะนาํเงินมาส่วนของทุนสาธารณะประโยชน์ลงมา ตั้งไวเ้ท่าปีท่ีผา่นมายงัดีกวา่ตั้งไวเ้กิน 

นางสาวลัดดาวัลย์ สง่าญาติ หวัหนา้งานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ ในการจดัสรรกาํไรสุทธิข้ึนอยู่

คณะกรรมการดาํเนินการ เพราะว่าทุนขยายงานค่อนขา้งท่ีจะสูง ตอ้งไปดูทุนขยายงานในงบ แต่ปีน้ีการ

จดัสรรไม่ไดต้ั้งไว ้
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รศ.กลัยาณ ี ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ ขอย ํ้าวา่ถามกรรมการดาํเนินการ เพราะเป็นผูบ้ริหารเพราะ

เงินเหล่าน้ีคือของสมาชิก ถา้กรรมการดาํเนินการไม่ตอบจะตดัให้เหลือหน่ึงแสนบาท และลงไปไวท่ี้ทุน

สะสมเพื่อการขยายงาน 

 นางสาววนาพร  ทองทิ ผูแ้ทนสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ฯ ช้ีแจงวา่ ขอให้สมาชิกพิจารณาหน้า 

200 ทุนสะสมและขยายงานมีเก้าสิบเอ็ดล้านบาท เพราะการจดัสรรทุนสาธารณประโยชน์สมาชิกต้อง

พิจารณาวา่ในงบดุลมีมีการสะสมไวแ้ลว้เท่าไหร่ และมีความจาํเป็นจะใชทุ้นหรือไม่ ถา้ไม่มีความจาํเป็นจะ

ใช้ทุนไม่ตอ้งไปจดัสรร โดยปกติแนวในการจดัสรรทุนสามารถจดัสรรไดจ้ากกาํไรสุทธิ แต่ทุนสะสมท่ีมี

การจดัสรรไวแ้ลว้มีจาํนวนมากและไม่มีเหตุจาํเป็นตอ้งใช ้ 

 รศ.กัลยาณี  ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ ควรมีการจดัสรรไวใ้นทุนสะสมขยายงานมากกวา่ในทุน

สาธารณประโยชน์ 

 พันเอก ศุภณัฎฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายว่า ในการจัดสรรในทุนสะสมเพื่อขยายงาน ควรท่ี                      

จะจดัสรรไวทุ้กปี เห็นด้วยกบัรศ.กลัยาณี ธาระสืบ อภิปรายก่อนหน้า และในการจดัสรรโบนัสระหว่าง

กรรมการและเจา้หนา้ท่ีอยา่งไร เพราะปีท่ีผา่นมาสนบัสนุนกรรมการเพราะดาํเนินการและตอ้งรับผิดชอบ

ปรากฎในรายงานหนา้ 121-124 และปีน้ีมีแนวทางในการจดัสรรอยา่งไร 

 ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากการปันผลประโยชน์หรือโบนสัเป็นเอก

สิทธ์ิ ในการจดัสรรก่ีเปอร์เซ็นอยา่งไร จะตอ้งพิจารณาท่ีผลงานในการปฏิบติังานไม่วา่จะเป็นกรรมการหรือ

เจา้หนา้ท่ี และไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณาเร่ืองน้ี จึงไม่กา้วล่วงเพราะไดม้อบนโยบายให้เกิด

ความยุติธรรมโดยเฉพาะการปฏิบติังานตอ้งสอดคลอ้งกบัการข้ึนเงินเดือนและให้รางวลั และเป็นหลกัการ

ในการบริหารชดัเจน จึงยงัไม่กาํหนดเป็นเปอร์เซ็นในเร่ืองการจดัสรรโบนสั เพราะฉะนั้นเป็นเอกสิทธ์ิไม่

สามารถนาํมาช้ีแจงหรืออธิบายใหส้มาชิกในท่ีประชุมทราบ 

 พนัเอก ศุภณฎัฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายวา่ เน่ืองจากสมาชิกตอ้งมีการอภิปรายและสอบถามในเร่ือง

น้ีทุกคร้ัง ประธานท่ีประชุมแจง้วา่เป็นเอกสิทธ์ิถือวา่ถูกตอ้งท่ีฝ่ายบริหารคือคณะกรรมการตอ้งรับผดิชอบจะ

พิจารณาได ้แลว้กรรมการมีแนวทางอย่างไร จะแจง้วา่เป็นเอกสิทธ์ิไม่เปิดเผยเป็นไปไม่ได ้คณะกรรมการ

ตอ้งมีแนวทางในการจดัสรร เพราะฉะนั้นเม่ือคณะกรรมการชุดท่ีรับการเลือกตั้งและเม่ือคณะกรรมการเป็น

สมาชิก อย่าไดไ้ปสอบถามหรือกดดนัเพื่อให้ไดค้าํตอบ เพราะถือว่าเป็นเอกสิทธ์ิตามท่ีประธานท่ีประชุม

ช้ีแจงและหากคณะกรรมการชุดอ่ืนไดข้ึ้นไปบริหาร คณะกรรมการชุดปัจจุบนัตอ้งไม่ไปกดดนัเช่นกนั 

 นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ โดยปกติในทุกๆ ปี จะมีการเสนอในการจดัสรรโบนสั

สาํหรับกรรมการและเจา้หนา้ท่ี และขอเสนอใหจ้ดัสรร 50:50 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า โดยระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าดว้ย การ

จดัสรร ใหน้าํไปพิจารณาร่วมกบัผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ไม่มีการระบุวา่จะไดก่ี้เปอร์เซ็น 
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 นายพนัส  งามกนกวรรณ สมาชิกอภิปรายวา่ คณะกรรมการดาํเนินการไดรั้บการเลือกตั้งและมอบ

ความไวว้างใจในการบริหารจดัการให้ได้ความยุติธรรม เมตตาธรรม ตามผลงานของเจา้หน้าท่ีตามท่ี

ประธานท่ีประชุมช้ีแจง  

 นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2560 

คณะกรรมการดาํเนินการไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามพรบ.สหกรณ์ และขอ้บงัคบัสหกรณ์ โดยในส่วนของ

เงินโบนสัของกรรมการและเจา้หน้าท่ียงัไม่มีการนาํข้ึนมาพิจารณาเร่ืองอตัราส่วนเป็นเปอร์เซ็นตามท่ีเคย

ปฏิบติัมา เพราะไดมี้การหารือร่วมกนัว่าจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการเสนอและท่ี

ประชุมใหญ่อนุมติัให้จดัสรรเป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ตามลาํดบัขั้น เง่ือนไขทุกอย่างแลว้ เม่ือได้รับ

อนุมติัให้จดัสรรตามท่ีเสนอหรือจะปรับเปล่ียนตวัเลขท่ีแกไ้ขจะตอ้งไปเขา้ทุนสํารอง และในการจดัสรร

โบนสัในหลกัธรรมาธิบาล ท่ีผา่นมาไดพ้ิจารณาอตัราเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีเพิ่มข้ึน 6% และให้ฝ่ายจดัการ

บริหารจดัสรรร่วมกนั โดยใชห้ลกัการระฆงัคว ํ่าประเมินผลงานจากหวัหนา้งานผา่นผูจ้ดัการ และการจดัสรร

โบนัสเช่นกนัพิจารณาจากหน้าท่ีกรอบงานความรับผิดชอบและผลงานดีเด่น ยงัไม่ได้กาํหนดอตัราส่วน                

ซ่ึงจะไดไ้ปกาํหนดอตัราส่วนในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการหลงัจากท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 

 ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า เป็นเอกสิทธ์ิ เพราะฉะนั้นไม่ตอ้งมีการอภิปราย 

และสมาชิกไม่สมควรท่ีจะสอบถามดว้ย 

 นายวรวิทย์  กิตติรุ่งเร่ือง สมาชิกอภิปรายว่า ตามท่ีประธานท่ีประชุมช้ีแจง หากใช้เอกสิทธ์ิ

คณะกรรมการไม่ตอ้งให้สมาชิมาประชุม ใชเ้อกสิทธ์ิไปไดเ้ลย และความเป็นธรรมท่ีจะเกิดข้ึนกบัเจา้หนา้ท่ี

ทั้งหลายกบัคณะกรรมการดาํเนินการท่ีมีมติป้องกนัตนแอง ท่ีประชุมเช่ือเหลือเกินว่าคณะกรรมการมีหลกั

ธรรมาภิบาลท่ีจะจดัสรรตามระบบดงักล่าวท่ีช้ีแจง แต่ท่ีประชุมอยากทราบวา่เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นกองกาํลงัของ

คณะกรรมการควรจะไดเ้ท่าไหร่แต่ละส่วนคณะกรรมการไปดาํเนินการจดัการอยา่งยติุธรรม และการท่ีแจง้

ต่อท่ีประชุมวา่มีเอกสิทธ์ิ ถือวา่เป็นการคิดผดิ เพราะท่ีแห่งน้ีคือสหกรณ์ฯ และเป็นสมาชิกท่ีมีสิทธิจะรับรู้ใน

เร่ืองน้ี ไม่ใช่บริษทัจาํกดัท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่จะตดัสินใจได ้ เพราะฉะนั้นผลประโยชน์หรือโบนสัของเจา้หนา้ท่ีท่ี

จะจดัสรรให้ ควรท่ีจะให้ท่ีประชุมใหญ่รับรู้แนวทางเพราะขวญัและกาํลงัใจของเจา้หน้าท่ีรอมานานคือ

โบนสั ส่วนคณะกรรมการดาํเนินการตอ้งการไดม้ากตอ้งทาํให้ไดต้ามเป้าหมายหรือบริหารให้มีกาํไรมากๆ 

ถา้ทาํไม่ไดค้ณะกรรมการไม่ควรท่ีจะไดรั้บ วาระน้ีไม่อยากอภิปรายแต่เห็นใจเจา้หนา้ท่ีเกรงวา่จะไดรั้บการ

จดัสรรโบนสัท่ีไม่เป็นธรรม 

 ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า สมาชิกปรามาสคณะกรรมการดาํเนินการตํ่ามาก 

ในการท่ีจะจดัสรรให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตํ่า เร่ืองน้ีอยูใ่นดุลยพินิจ เพราะฉะนั้นสมาชิกอยา่กา้วล่วงเลย เพราะ

ในความเป็นจริงคุณธรรมก็ปรากฎอยู่ ส่ิงท่ีผูมี้ส่วนได้เสียคือผูท่ี้จะได้รับโบนสัและสามารถสอบถามได ้

เพราะมีหลกัฐานประกอบในการประเมิน สมาชิกอยูข่า้งนอกไม่มีส่วนไดเ้สีย และไม่ทราบวา่ตอ้งการทราบ
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เพื่ออะไร ขอให้เกียรติคณะกรรมการดาํเนินการท่ีตอ้งบริหารงานอีกหน่ึงปี และหลกัการในการบริหารเป็น

การเร่งรัดใหง้านประสบความสาํเร็จ 

 นายอภิชาต  ครุฑทอง สมาชิกอภิปรายว่า ด้วยเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง และวนัน้ีสมาชิกเป็นเจา้ของสหกรณ์ฯ ไม่ทราบว่าประธานท่ีประชุมจบดอกเตอร์จากท่ีไหน 

เพราะส่วนตวัเรียนรู้ระบบสหกรณ์มาหลายปี ประธานท่ีประชุมเป็นดอกเตอร์ตอ้งรู้เร่ืองไม่ใช่สักแต่เรียนเอา

ดอกเตอร์ และในท่ีประชุมแห่งน้ีสมาชิกเป็นใหญ่และต้องให้เจ้าของได้รับรู้ว่าจะจัดสรรเงินอย่างไร               

เพราะประธานท่ีประชุมกาํลงัหลงประเด็นและไม่เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีตนเอง จะดาํเนินการอย่างไรตอ้ง

พิจารณาใหร้อบคอบ 

 นายบวร  ยสินทร สมาชิกอภิปรายว่า เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการได้ช้ีแจงว่ายงัไม่ได้กาํหนด

อตัราส่วน ซ่ึงจะได้ไปกาํหนดอตัราส่วนในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการหลงัจากท่ีประชุมใหญ่

อนุมติั เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

เ ม่ือไม่ มีผู ้ใดอภิป ราย อีก  ประธานกรรมกา รไ ด้ข อให้ ท่ีป ระชุมล งม ติ  (โดยวิ ธียก มื อ)                               

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทาํการจดัสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2559 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์  

มติ อนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2560 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที ่8 พจิารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจําปี 2561 

 นายเกรียงศักดิ์   อารยะวีรสิทธ์ิ กรรมการ เสนอว่า คณะกรรมการดาํเนินการ เสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชี  ประจําปี 2561  ซ่ึงคร้ังน้ีสหกรณ์ฯ ได้แจ้งไปยงัผู ้สอบบัญชีสหกรณ์                    

จาํนวน 14 ราย คือ.- 

ที ่ รายช่ือ สถานทีต่ั้ง โทร Fax 

1 นางสาวจตุพร  ไหวพริบ บริษทั สาํนกังานท่ีปรึกษาพรีม่า จาํกดั 

57/261 หมู่ 9 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกร็ด 19 

ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 

02-25847288 

081-16421352 

02-25847288 

2 นางสาวจนัทร์สิริ  ตนัไพบูลยก์ลุ สาํนกังานบรีโอ โปรเพสชัน่แนล 

87 ซอยจนัทน์ 16 แยก 2 ถนนทนุรัตน ์

แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

 

02-2584788 

081-8080653 

02-5090108 

3 นางสาวจิราพร  สุวฒันนนท ์ บริษทั ไทยบิซิเนส แอคเคา้น์ติ้งแอนดแ์ท็กซ์ จาํกดั  

3/1115 หมู่ 8  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์ เขต

บางเขน กรุงเทพฯ 10220 

02-5514306 

02-5213291 

 

- 
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4 นายจรัส  อภิภทัรชยั 41/351 หมู่ 12 ถนนนวลจนัทร์                         

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230 

02-3634348 02-3634349 

5 นางสาวชนิดา  ภูทะวงั สาํนกังานคณะบุคคลโปรเฟสชนันลั 

แมเนจน์เมน้ท9์2/113 หมู่ 5 ซอยท่าอิฐ  

ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาํบลบางรักนอ้ย  

อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 

 

02-9246826 02-9246826 

6 นายเดชา  วรรณสวา่ง สาํนกังานวรรณกิจการบญัชี 

3234-3236 อาคารสาํนกังานวรรณกิจการบญัชี 

ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว 

 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ10240 

02-3771615 

081-6467743 

02-7311927 

7 นายธนกิจ  เทพสุเมธานนท ์ สาํนกังานสอบบญัชีกิจจินดา 

103/47 ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว 

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

02-5134555 

081-9123510 

02-5090108 

8 นางสาวบุณยว์รางค ์สินธ์ุจิรา 49/117 หมู่ 3 ซอยมหานคร ถนนวภิาวดี 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

02-5527774 

089-9664455 

02-9733200 

9 นางสาวกมลทิพย ์ สุทธิพินิจธรรม บญัชีและกฎหมายกมลและเพ่ือน 

40/3 ซอยจนัทร์ 59 ถนนจนัทน ์

แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม  

กรุงเทพฯ 10120 

02-2112287 

089-4565328 

02-2129294 

10 นายมรกต  เหล่าอาํนวยชยั 5259/171 ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง 

เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 

02-6921059 

081-6488311 

02-6921994 

11 นายสิรวชิญ ์ ไพศาสตร์ บริษทั เอน็. เอส. เค. สอบบญัชี  จาํกดั 

2/123 ถนนราษฎร์พฒันา แขวงสะพานสูง               

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

02-1159940 

089-2057861 

02-1158404 

12 

 

นางฐนิตนนัท ์ วรีณรงคก์ร สาํนกังานสอบบญัชีฐนิตนนัท ์

137 ม.เสรี ซอยพระรามเกา้ ถนนพระรามเกา้ 58 

แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 

 

081-9188165 - 
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13 นางสาวสุภางค ์ เวสารัชอารียก์ลุ 69/380 ซ.นวมินทร์ 153 แยก 2-3                 

ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพฯ 10230 

081-8746229 - 

14 

 

นายสรวชิญ ์ บุญขวญั 95/24 ซอยจรัญสนิทวงศ ์45 แยก 5  

ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงอรุณอมรินทร์  

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 

 

085-1006964 - 

     
 

มีผูเ้สนอขอเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ จํานวน 2 ราย คือ.- 

1. บริษทั เอ็น.เอส.เค. สอบบญัชี จาํกัด โดย นางฐิตินันท์  วีรณรงค์กร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต          

เลขท่ี 10539 และนางสาวรุ่งทิพย ์  วชัรเมธานนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4542 ได้มีหนังสือฉบบั                    

ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 เสนอค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 200,000.- บาท               

(สองแสนบาทถว้น) 

 2. สํานักงานสอบบญัชีคิดทาํดี โดย นายสรวิชญ์  บุญขวญั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต/ผูส้อบบญัชี

สหกรณ์ ได้มีหนังสือฉบับลงว ันท่ี  14 มีนาคม 2561 เสนอค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี                               

เป็นจาํนวนเงิน 90,000.- บาท (เกา้หม่ืนบาทถว้น) 

 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561พร้อมกาํหนดค่าธรรมเนียม             

การสอบบญัชี เพื่อนาํเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ใหมี้คาํสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปราย ไดต้ั้งขอ้สังเกตไปก่อนหน้าว่าทุกปีสหกรณ์ฯ จ่าย             

ค่าสอบบญัชีประมาณ 60,000.- บาท ถ้าจะปรับเพิ่มปีละห้าพนัหรือหน่ึงหม่ืนบาท หากเป็นการปรับค่า              

ครองชีพหรือค่าแรงคนงาน แต่ท่ีเสนอมาปรับสูงมาก และประเด็นสาํคญัคือ เกิดปัญหากบับริษทั เอน็ เอส เค 

สอบบญัชี จึงทาํให้เสนอราคามาสูงล่ิว ซ่ึงบริษทัน้ีมีช่ือเสียงในการสอบบญัชี เน่ืองดว้ยมีการบาดหมางกนั 

เพราะฉะนั้นเสนอใหส้หกรณ์ฯ ควรท่ีจะไปขอเสนอกบับริษทัมากกวา่ท่ีจะบุคคลแบบน้ี หรือสอบถามไปยงั

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

 ประธานท่ีประชุม จึงขอเสนอท่ีประชุมลงมติ (โดยวิธียกมือ) ซ่ึงผลปรากฎวา่ ท่ีประชุมมีมติเลือก 

สํานกังานสอบบญัชีคิดทาํดี โดย นายสรวิชญ ์ บุญขวญั  เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

  มติ ท่ีประชุมแต่งตั้ ง สํานักงานสอบบัญชีคิดทําดี โดย นายสรวิชญ์  บุญขวัญ                   

เป็นผู ้สอบบัญชีสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ สําหรับปี 2561                  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โยกาํหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี เป็นเงินจาํนวน 90,000.- บาท      

(เกา้หม่ืนบาทถว้น)  
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วาระที ่9 พจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั พ.ศ. 2544 

- ยกพิจารณาต่อจากวาระท่ี 2 -  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติจําหน่ายทรัพย์สิน ของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด โครงการเคหสถาน 3 

(ปากเกร็ด)  ตําบล บางพูด  อาํเภอ ปากเกร็ด  จังหวดั นนทบุรี 

 นายวธิาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ เสนอวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์เคหสถาน

กรุงเทพฯ จาํกดั พ.ศ.  2544  ขอ้ 97.  ทรัพยสิ์นของสหกรณ์ การจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยท่ี์มิไดเ้ป็นสินคา้อนั

เป็นธุรกิจของสหกรณ์ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการเป็นเอกฉันท์ และตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ดว้ย   

 คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคร้ังที่  9/ 2561  เม่ือวันที่ 11  เมษายน   2561 ได้มีมติ

เห็นชอบให้จาํหน่ายทรัพยสิ์นของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ตามคณะอนุกรรมการพฒันาโครงการ

เคหสถาน 3 และตลาดนัดสหกรณ์ , ศูนยกี์ฬาและสันทนาการ (ปากเกร็ด) ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561               

เม่ือวนัท่ี  7  เมษายน  2561  เสนอนั้นคือ .- 

  1. ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี  72759  เลขท่ีดิน  1945 ตาํบล บางพูด (บ้านอ้อย) อาํเภอ ปากเกร็ด                

(ตลาดขวญั)  จงัหวดั นนทบุรี  เน้ือท่ีจะจาํหน่ายจริงประมาณ  2  ตารางวา  (เน้ือท่ีตามหน้าโฉนดประมาณ                     

74 ตารางวา)  ตั้ งอยู่หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) หมู่ท่ี  9   ตาํบล บางพูด  อาํเภอ ปากเกร็ด                    

จงัหวดันนทบุรี  

  2. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี  82360  (เดิม 67711)  เลขท่ีดิน 126  (เดิม 1025)  ตาํบล บางพูด                    

(บา้นออ้ย)  อาํเภอ ปากเกร็ด (ตลาดขวญั) จงัหวดันนทบุรี  เน้ือท่ีจะจาํหน่ายจริงประมาณ  2  ตารางวา                 

(เน้ือท่ีตามหน้าโฉนดประมาณ 1 งาน 6  ตารางวา) ตั้งอยู่หมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) หมู่ท่ี 9 

ตาํบล บางพูด   อาํเภอ ปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  

  3. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี  87173  เลขท่ี 21 (เดิม 2230) หน้าสํารวจ 10911 ตาํบลบางพูด (บา้น

ออ้ย) อาํเภอ ปากเกร็ด (ตลาดขวญั) จงัหวดั นนทบุรี เน้ือท่ีประมาณ  13.5 ตารางวา  ตั้งอยูห่มู่บา้นสหกรณ์

เคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) หมู่ท่ี 9 ตาํบล บางพูด  อาํเภอ ปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  

  สหกรณ์ฯได้ไปดําเนินการคอยระวงัช้ีแนวเขตและลงช่ือรับรองในการรังวดัในวนัท่ี 20  

มีนาคม 2560 ปรากฏสภาพพื้นท่ีจริงของโฉนดเลขท่ี 87173  เลขท่ี 21 (เดิม 2230) หน้าสํารวจ 10911                         

ตาํบลบางพูด  อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี ปัจจุบนัเป็นถนน  (ทางหลวงทอ้งถ่ิน)  คณะกรรมการดาํเนินการ

ในการประชุมคร้ัง ท่ี  6 /2560 ว ันท่ี  24 มีนาคม 2560 จึงมีมติมอบอํานาจให้ผู ้จ ัดการสหกรณ์ฯ                                     

ไปดาํเนินการ “จดทะเบียนแบ่งหักที่ดินสาธารณประโยชน์” (ซอย 16 หมู่บา้นสหกรณ์ฯ 3 (ปากเกร็ด)                 

โฉนดเลขท่ี 87173 เลขท่ี 21 (เดิม 2230)  หน้าสํารวจ 10911 ตาํบลบางพูด  อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี                   

เน้ือท่ี 35.9 ตารางวา กบัทางหลวงทอ้งถ่ิน ในวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

           ด้วยเหตุดงักล่าวทาํให้ท่ีดินโฉนดท่ีดิน  87173  เลขท่ีดิน 21 (เดิม 2230)  ตาํบลบางพูด 

อาํเภอปากเกร็ด  (ตลาดขวญั) จงัหวดันนทบุรี มีเน้ือทีค่งเหลือประมาณ  13.5   ตารางวา 

  ทรัพย์สินของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 3 (ปากเกร็ด)  

ตําบล บางพูด  อาํเภอ ปากเกร็ด  จังหวดั นนทบุรี  ทั้ง  3  แปลง มีรายละเอยีดดังนี ้.- 
 

  1. ท่ีดิน โฉนดเลขที่  72759  เลขท่ีดิน  1945  ตาํบล บางพูด (บ้านอ้อย) อาํเภอ ปากเกร็ด                 

(ตลาดขวญั)  จงัหวดั นนทบุรี  เน้ือท่ีจะจาํหน่ายจริงประมาณ  2  ตารางวา  (เน้ือท่ีตามหน้าโฉนดประมาณ                  

74  ตารางวา)  ตั้ งอยู่หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) หมู่ท่ี  9   ตาํบล บางพูด  อาํเภอ ปากเกร็ด                   

จงัหวดันนทบุรี  

 

    รูปภาพ ระวางทีด่ิน  5136 IV6438-14   โฉนดเลขที ่ 72759 
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     รูปภาพ  สภาพพืน้ทีจ่ริง  โฉนดเลขที ่ 72759 

 

 
 

 
     รูปภาพ  โฉนดทีด่ิน  72759 ( แผน่ท่ี 1) 
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     รูปภาพ  โฉนดทีด่ิน  72759 ( แผน่ท่ี 2 ) 

 

 
     รูปภาพ  โฉนดทีด่ิน 72759 (แผน่ท่ี 3) 
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     รูปภาพ  โฉนดทีด่ิน  72759 (แผน่ท่ี 4) 

 
 

 

   2.  ท่ี ดินโฉนดเลขที่   82360   ( เ ดิม 67711)  เลขท่ี ดิน 126  ( เ ดิม 1025)                             

ตาํบล บางพูด (บา้นออ้ย)  อาํเภอ ปากเกร็ด (ตลาดขวญั) จงัหวดันนทบุรี  เน้ือท่ีจะจาํหน่ายจริงประมาณ                      
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2  ตารางวา (เน้ือท่ีตามหนา้โฉนดประมาณ 1 งาน 6  ตารางวา) ตั้งอยูห่มู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) 

หมู่ท่ี 9 ตาํบล บางพูด   อาํเภอ ปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  
 

     รูปภาพ ระวางทีด่ิน 5136IV6438-12  โฉนดเลขที ่ 82360 (เดิม 67711) 

 
 

     รูปภาพ สถานพืน้ทีจ่ริง  โฉนดเลขที ่  82360  (เดิม 67711)  

    ( ขนาดพื้นท่ี ยาว  6  เมตร  กวา้ง  20  เซนติเมตร ) 
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    รูปภาพ   โฉนดเลขที ่ 82360  (เดิม 67711)  (แผน่ท่ี 1) 
 

 
 

    รูปภาพ   โฉนดเลขที ่ 82360  (เดิม 67711)   (แผน่ท่ี 2) 
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  3. ท่ีดินโฉนดเลขที่   87173  เลขท่ี 21 (เดิม 2230) หน้าสํารวจ  10911  ตาํบลบางพูด                 

(บา้นออ้ย) อาํเภอ ปากเกร็ด (ตลาดขวญั) จงัหวดั นนทบุรี เน้ือที่คงเหลือประมาณ  13.5   ตารางวา ตั้งอยู่

หมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) หมู่ท่ี 9 ตาํบล บางพูด  อาํเภอ ปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  
    

   รูปภาพ  ระวางทีด่ิน  5136IV6438-14   โฉนดเลขที ่ 87173  
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     รูปภาพ  สถานพืน้ทีจ่ริง  โฉนดเลขที ่ 87173  
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    รูปภาพ  โฉนดทีด่ินเลขที ่  87173   (แผน่ท่ี 1) 

 
    รูปภาพ  โฉนดทีด่ินเลขที ่ 87173    (แผน่ท่ี 2) 
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    รูปภาพ  โฉนดทีด่ินเลขที ่  87173   (แผน่ท่ี 3) 

 

 
 คณะกรรมการดาํเนินการได้เปรียบเทียบข้อด ีข้อเสีย ของการให้เช่าและขาย ดงัน้ี.- 

   การให้เช่า 

     ข้อดี : การทาํสัญญาเช่าทรัพยสิ์นของสหกรณ์ฯ โดยปกติตอ้งมีระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 ปีหากเกิน

กว่าน้ีตอ้งมีการทาํเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือผลทางกฎหมาย ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ทรัพยสิ์น

ของสหกรณ์ฯ จะเป็นลกัษณะพ้ืนท่ีเลก็ ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในทางธุรกิจได ้และบางพ้ืนท่ีอยู่ติดกบัแนวเขต/ร้ัว

ของผูท่ี้ตอ้งการเช่าเพ่ือทาํประโยชนใ์นการเขา้ออก ผา่นไปยงัท่ีดินของตน หรือท่ีดินสาธารณะอ่ืน   

  ข้อเสีย : เน่ืองจากพ้ืนท่ีของทรัพยสิ์นบางพ้ืนท่ีอยู่หลงับา้นของเอกชนผูซ้ื้อสินคา้จากสหกรณ์ฯ 

เดิม หรืออยู่แนวรอยต่อของเขตพ้ืนท่ีแต่ละแปลง การท่ีสหกรณ์ฯจะไปใชป้ระโยชน์นั้น อาจจะตอ้งผ่านท่ีดินของ

เอกชน และ/หรือ เอกชนอาจใชพ้ื้นท่ีของสหกรณ์ฯแปลงนั้นๆ โดยพลการและอาจอา้งสิทธิครอบครองปรปักษใ์น

พ้ืนท่ีต่อสูก้บัสหกรณ์ฯไดใ้นอนาคต เพราะพ้ืนท่ีดงักล่าวสหกรณ์ฯอาจจะดูแลไดไ้ม่ทัว่ถึงหรือเขา้ไปในพ้ืนท่ีไม่ได ้

   การขาย 

  ข้อดี : ไม่ตอ้งเสียค่าบาํรุงรักษา  สหกรณ์ฯสามารถจดัการทุกอย่างได ้กาํหนดราคาเองได ้เลือกผู ้

ซ้ือเองไดโ้ดยผา่นกระบวนการคดัเลือกเสนอราคา 

  ข้อเสีย : สหกรณ์ฯจะเสียกรรมสิทธ์ิ และ อาจจะไม่สามารถเลือกผูซ้ื้อไดม้ากนกัเน่ืองจากขอ้จาํกดั

ทางพ้ืนท่ี 
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 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไดพ้ิจารณาแลว้จึงมีมติให้นาํเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2560 เพื่อพิจารณา ดงัน้ี 

 คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคร้ังท่ี 9/2561วันท่ี 11 เมษายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบ                         

ให้ขายท่ีดินโฉนดเลขท่ี 72759 เลขท่ีดิน 145 หน้าสํารวจ 3297 ระวาง 5136IV6438-14 ตําบลบางพูด                    

(บ้านอ้อย) อาํเภอปากเกร็ด (ตลาดขวญั) จังหวดันนทบุรี เน้ือท่ีประมาณ 2 ตารางวา (แปลงเน้ือท่ีดินเดิม                  

74 ตารางวา) ให้กบั นายนิธิโรจน์  ทรัพยไ์พบูลยสุ์ข สมาชิกเลขท่ี 12879 โดยมีค่าตอบแทน 150,000.- บาท    

(หน่ึงแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) และนาํเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจาํปี 2560 เพื่ออนุมติั 

 คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคร้ังท่ี11/2561วันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบ            

ให้ขายท่ีดินโฉนดเลขท่ี 87173 เลขท่ี 21 หน้าสํารวจ 10911 ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี              

เน้ือท่ี 13.5 ตารางวา ใหก้บั นายประยนต ์สิงห์จนัทร์  สมาชิก 12813 ในราคา 135,000.-บาท(หน่ึงแสนสามหม่ืน

หา้พนับาทถว้น) และนาํเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจาํปี 2560 เพื่ออนุมติั 

 คณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคร้ังท่ี 11/2561วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 ไดมี้มติเห็นชอบให้ขาย

ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 82360 (เดิม 67711) เลขท่ีดิน 126 (เดิม 1025) ตาํบลบางพูด (บา้นออ้ย) อาํเภอปากเกร็ด         

(ตลาดขวัญ)จังหวัดนนทบุรี เ น้ือท่ีประมาณ 2 ตารางวา (แปลงเน้ือท่ีดินเดิม 106 ตารางวา)  ให้กับ                       

บริษทั เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่เทค จาํกดั โดยนางสาวธิดาเทพ จาํปาแดง กรรมการผูจ้ดัการ สมาชิกเลขท่ี 12931 

โดยมีค่าตอบแทน 374,500.- บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพนัห้าร้อยบาทถว้น) และนาํเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญั

สมาชิกประจาํปี 2560 เพื่ออนุมติั 

 พันเอก ศุภณัฎฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายวา่ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเสนอต่อสมาชิก ถา้จะ

อา้งตามกฎเกณฑ์ตอ้งมีรายละเอียด เช่น ท่ีดินแปลงนั้นเหมาะกบัการพาณิชยจ์ะมีตวัเลขมูลค่าเพิ่มอีกมาก 

และวิธีการคิดเน่ืองจากอดีตเคยเป็นกรรมการร่วมกบัคณะกรรมการอ่ืนๆ  เช่น สมาชิกเปิดแนวตะเข็บถา้ทาํ

การคา้ไดก้าํไร จะไดผ้ลประโยชน์ในการซ้ือท่ีดินของสหกรณ์ฯ มูลค่าจะเพิ่มข้ึน บางคร้ังตอ้งมีรายละเอียด

มาประกอบใหส้มาชิกพิจารณาดว้ย ท่ีดิน 72759 และ 82360 สองแปลงราคาท่ีเสนอมาค่าตอบแทนพอรับได ้

แต่ไม่เห็นด้วยในราคาขายท่ีดินโฉนดเลขท่ี 87173 ท่ีดินใกลเ้คียงแต่ราคาแตกต่างกนัเห็นว่าไม่เหมาะสม 

ฉะนั้นสองแปลงเห็นด้วย แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีคณะกรรมการดาํเนินการไม่ศึกษาและไม่มีปรากฎในรายงาน

ประจาํปี ซ่ึงอภิปรายใหส้มาชิกทราบวา่หอ้งชุดอาคาร 8 เพราะปีท่ีแลว้มาอนุมติั เพราะคณะกรรมการชุดใหม่

จะเขา้บริหารงานไม่มีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายส่วนกลางท่ีตอ้งไปจ่ายกบัอาคาร 8 และไม่มีการขออนุมติั

ขายหรือให้เช่าแต่อยา่งใด เพราะเหตุจึงไม่นาํเสนอเขา้มาให้ท่ีประชุมวา่จะดาํเนินการอยา่งไรบา้ง และเร่ือง

การขายท่ีดินตอ้งมีหลกัเกณฑ์วา่เพราะอะไรจึงขายราคาน้ี เพื่อจะไดช้ี้แจงให้สมาชิกทราบวา่คณะกรรมการ

ไดคิ้ดรอบคอบแลว้ ส่วนโฉนดเลขท่ี 87173 ทาํไมมี 13.5 ตารางวา ถึงขายไดร้าคาท่ีเสนอมาหรือวา่ต่อรอง

ไม่ได้ รายละเอียดไม่ เหมือนกันหรือการคิดเป็นแบบไหน สมาชิกในท่ีประชุมแห่งน้ีถ้าได้ฟังท่ี

คณะกรรมการช้ีแจง ควรอนุมติัใหค้ณะกรรมการไดข้าย แต่วธีิการคิดจึงแตกต่างกนัมากมาย 
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 นางสายทอง บุญโสภณ สมาชิกอภิปรายว่า ในฐานะท่ีอาศยัอยู่ในโครงการ 3 มีทั้งขายทรัพยสิ์น             

ในรายงานวา่พฒันาศูนยกี์ฬาตดัหญา้ในราคา 20,000.- บาท แต่ไม่ทราบวา่แผนจะสร้างศูนยกี์ฬาให้สมาชิก

หรือไม่ ในเม่ือขายทรัพยสิ์นของโครงการ 3 อยากใหค้ณะกรรมการดาํเนินการไปดาํเนินการและดูแลสมาชิก

ใหท้ัว่ถึงดว้ย 

 นายพนัส  งามกนกวรรณ สมาชิกอภิปรายวา่ วาระน้ีเป็นวาระท่ีเป็นการอนุมติัต่อเน่ือง 2 เร่ือง คือ         

1.อนุมติัให้คณะกรรมการดาํเนินการขาย, 2. อนุมติัขายให้สมาชิก ซ่ึงแปลงแรกตารางวาละ 2,027.- บาท 

แปลงท่ีสองตารางวาละ 10,000.- บาท แปลงท่ีสามตารางวาละ 3,560.- บาท เรียนเสนอตั้งข้อสังเกตคือ                 

นาย ก ไม่เห็นมีการเสนอขอซ้ือ ไม่ทราบวา่สหกรณ์ฯ อยากขายหรือสมาชิกอยากซ้ือสหกรณ์ฯ เพราะเร่ือง

การซ้ือขายเป็นเร่ืองของการเจรจาต่อรอง และไม่ทราบเพราะวา่ไม่มีเอกสารประกอบ ทั้ง  3 แปลง และโดย

ส่วนตวัมีความเห็นวา่ไม่มีขอ้มูลเปรียบเทียบราคา ราคาตลาดเท่าไหร่ ราคาของกรมท่ีดินเท่าไหร่ และขอตั้ง

สังเกตท่ีดินแปลงท่ี 3 มี 106 ตารางวา ขายไป 374,500.- บาท ปัจจุบนัท่ีมีการจดัสรรบา้นและท่ีดิน 40, 60 

ตารางวา ในราคา 374,500.- บาท แมท่ี้ดินแปลงน้ีจะไม่มีทางเขา้ออก แต่ในขณะเดียวกนัท่ีดินท่ีติดแปลงน้ี

ไม่สามารถขยายท่ีดินได้แล้ว อาจซ้ือในปีแรกท่ีดินบ้านพอ เม่ืออาศยัไปอีกสิบห้าปีมีญาติมีลูกมาอยู่ไม่

เพียงพอแลว้ เพราะฉะนั้นท่ีดินท่ีไม่มี ทางเขา้ออกเป็นท่ีท่ีมีราคา เพราะขยายออกไปไม่ไดแ้ลว้ เพราะฉะนั้น

ท่ีดินแบบน้ีขยายออกไม่ได้ทาํให้มีราคาเพิ่มมากข้ึน และขอเสนอทางออกในการพิจารณาในวาระน้ี                     

ในท่ีประชุมใหญ่เห็นดว้ยวา่จะมีการขายเท่านั้น แต่ถา้จะขายให้นาย ก นาย ข นาย ค เป็นเงินเท่าไหร่ตอ้งมา

ประชุมใหญ่อีกคร้ัง และไม่เห็นขอ้เสนอของผูเ้สนอซ้ือทั้งสามรายและมีเหตุผลหรือไม่ว่า ซ้ือเพื่ออะไร               

อาทิเช่น ซ้ือเพื่อต้องการถนน เป็นต้น โดยเสนอแยกเป็น 2 วาระ คือ ท่ีประชุมเห็นชอบอนุมติัขายได้                   

และแยกอีกวาระหน่ึงวา่ขายใหใ้ครขายดว้ยเหตุผลอะไร 

 นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ขอให้สมาชิกพิจารณารายงานการประชุม

หน้าท่ี 224 จะมีภาพ มีระวาง มีโฉนด แต่จะมีรายละเอียดในหน้า 224 ตอนท้าย และท่ีดินสามแปลงน้ี

สหกรณ์ฯ ไม่มีประสงคจ์ะขาย แต่สมาชิกเสนอขอซ้ือ ซ่ึงมีตน้เร่ือง ท่ีจะนาํเสนอในท่ีประชุม แต่เน่ืองดว้ยจด

ภาระจาํยอมไม่ไดเ้ป็นกรณีพิเศษ มีทางออกให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมติัขาย ซ่ึงท่ีดินของผูเ้สนอซ้ือมีตะเข็บเพื่อ

ทาํท่ีอยูอ่าศยั จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่วา่ ถา้สหกรณ์ฯ เห็นวา่สมประโยชน์ในท่ีดิน 1.2 ตารางวา สมาชิกเสนอ

ขอซ้ือมาในราคา 50,000.- บาท ดว้ยกฎเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการไดเ้คยกาํหนดกฎเกณฑ์ไว ้และอีก

แปลงมีรายละเอียดในหน้า 224 สมาชิกขอซ้ือมาในราคา 18,100.- บาท ตามราคาตลาดซ้ือขายต่อตารางวา 

โดยนาํราคาประเมินจากสํานกังานท่ีดินนนทบุรีมา และไดเ้จรจาวา่สหกรณ์ฯ ไม่สามารถซ้ือขายไดใ้นราคา

ตลาดได ้แมส้หกรณ์ฯ จะเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินแนวตะเข็บเพียงตารางวากว่าๆ ซ่ึงราคาขยบัข้ึนมาท่ี

ราคาสองแสนกว่าบาท และคณะอนุกรรมการปากเกร็ดแจง้ว่าขายไม่ได ้เพราะตอ้งขายท่ีราคา 374,000.- 

บาท โดยจะตอ้งซ้ือในราคาท่ีคณะกรรมการเคยวางวิธีปฏิบติัและแนวทางการคาํนวณราคาไว ้เม่ือเขา้ตาม

กฎเกณฑ์ท่ีวางไวส้หกรณ์ฯ สมประโยชน์ สมาชิกสมประโยชน์ จึงนาํเขา้มาเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่พิจารณา
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อนุมติั และอีกแปลงทาํไมราคา เน้ือท่ี 13.5 ตารางวา ราคาเพียง 135,000.- บาท เป็นท่ีทาํประโยชน์ไดน้อ้ย

มากและสหกรณ์ฯ ประกาศขายมีสมาชิกเสนอซ้ือเขา้มานาํเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา หากท่ีประชุม

ใหญ่ไม่อนุมติัสหกรณ์ฯ ไม่ขาย เพราะสมาชิกไม่ไดมี้ความประสงค์อยากจะซ้ือ เน่ืองดว้ยประเมินว่ากว่า

ท่ีดินกวา้งสองเมตรติดถนน ซ่ึงตั้งโต๊ะมา้หินได้หน่ึงตวั และจากการพิจารณาเห็นว่าถ้าสหกรณ์ฯ จะได้

ประโยชน์และสมาชิกจะไดป้ระโยชน์ จึงนาํเสนอบรรจุวาระเขา้มาให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมติัให้ 3 รายการ 

ตามท่ีเสนอ รวมทั้งมีผูป้ระสงคซ้ื์อมีรายละเอียดครบถว้น 

 พันเอก ศุภณัฎฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายว่า คณะกรรมการดาํเนินการไม่ได้แก้ไขเน้ือท่ี เพราะ

สมาชิกท่ีอภิปราย ซ่ึงคณะกรรมการพิมพม์าเน้ือท่ี 2 ตารางวา (74 ตารางวา) ทาํไมคณะกรรมการไม่อธิบาย

สมาชิกว่าท่ีดินท่ีแท้จริงเน้ือท่ีเท่าไหร่ ต้องนําเสนอแปลงท่ีดินท่ีเป็นข้อเท็จจริงจากแปลงเน้ือท่ีดินเดิม

เท่าไหร่ โดยแกไ้ขเน้ือท่ีดินใหถู้กตอ้ง 

 นายบวร  ยสินทร สมาชิกอภิปรายวา่ เม่ือจะมีการเรียกประชุมใหญ่วิสามญั เห็นว่าสําหรับวาระน้ี

ควรมีมติอนุมติัขายในหลกัการโดยให้นาํเสนอวิธีการ หลกัเกณฑ์ในการคิดว่าเป็นอย่างไรเสนอท่ีประชุม

ใหญ่วสิามญัอนุมติัอีกคร้ัง  

เน่ืองจากไม่มีผูใ้ดอภิปราย ประธานท่ีประชุม จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมลงมติ (โดยวิธียกมือ)               

ซ่ึงอนุมัติขายทรัพย์สินของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด โครงการเคหสถาน 3 (ปากเกร็ด)                

ตาํบล บางพูด  อาํเภอ ปากเกร็ด  จงัหวดั นนทบุรี ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง

จาํนวน 265 เสียง โดยอนุมติัใหข้ายท่ีดินจาํนวน 2 แปลง และไม่อนุมติัขาย 1 แปลง 

  มติ 1.อนุมติัให้ขายท่ีดินโฉนดเลขท่ี 72759 เลขท่ีดิน 145 หน้าสํารวจ 3297 ระวาง 

5136IV6438-14 ตาํบลบางพูด (บา้นออ้ย) อาํเภอปากเกร็ด (ตลาดขวญั) จงัหวดันนทบุรี เน้ือท่ีประมาณ               

2 ตารางวา (แปลงเน้ือท่ีดินเดิม 74 ตารางวา) ให้กบั นายนิธิโรจน์ ทรัพยไ์พบูลยสุ์ข สมาชิกเลขท่ี 12879                               

โดยมีค่าตอบแทน 150,000.- บาท (หน่ึงแสนหา้หม่ืนบาทถว้น)  

   2.อนุมติัให้ขายท่ีดินโฉนดเลขท่ี 82360 (เดิม 67711) เลขท่ีดิน 126 (เดิม 1025)    

ตําบลบางพูด (บ้านอ้อย) อําเภอปากเกร็ด (ตลาดขวญั) จังหวดันนทบุรี เน้ือท่ีประมาณ 2 ตารางวา                 

(แปลงเน้ือท่ีดินเดิม 106 ตารางวา) ให ้บริษทั เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่เทค จาํกดั โดยนางสาวธิดาเทพ จาํปาแดง 

กรรมการผูจ้ ัดการ สมาชิกเลขท่ี 12931 โดยมีค่าตอบแทน 374,500.- บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพัน                 

หา้ร้อยบาทถว้น) 

   3. ไ ม่ อ นุมัติ ใ ห้ข า ย ท่ี ดินโฉ นดเล ข ท่ี  87173 เล ข ท่ี  21 หน้า สํ า รวจ  10911                    

ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี เน้ือท่ี 13.5 ตารางวา ให้กับ นายประยนต์ สิงห์จันทร์                

สมาชิก 12813 ในราคา 135,000.-บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
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วาระที ่ 11 พจิารณาอนุมัติแผนงานประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจําปี 2561 

นายวธิาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแผนงานประมาณการ

รายได ้- รายจ่าย ประจาํปี 2561 ดงัน้ี.-  

1. สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั
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2. สโมสรสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั
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3. หอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั 
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4. โครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา)
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5. โครงการเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม)  
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6. โครงการเคหสถาน 7 (สามเสน) 
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ประมาณการ  

รายได้ – รายจ่าย  

ปี 2561 

คหบาลเคหสถาน 7 (สามเสน)  
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 พนัเอก ศุภณฎัฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายวา่  รายไดจ้ากการขายท่ีดินท่ีประมาณการเม่ือปีท่ีแลว้ส่ีสิบ

หกลา้น แต่ขายไดส้ามสิบหกลา้น สําหรับปีน้ีคณะกรรมการประมาณการไวสู้งมากเจ็ดสิบสองล้าน เพื่อ

คณะกรรมการจะไดมี้แรงกระตุน้ในการดาํเนินการมากข้ึน ส่วนรายไดแ้ละรายจ่ายของโครงการ 15 ไม่มีการ

ประมาณการเท่าไหร่ แต่ไม่ได้ระบุท่ีหน้า 225-226 แต่ในหน้า 231 มีประมาณการแต่งบดุลไม่ลงรายการ 

ไม่ไดค้ณะกรรมการตอ้งใส่ในงบดุล การทาํงานสหกรณ์ฯ ตอ้งมีความรอบคอบ คณะกรรมการดาํเนินการ

ตอ้งลงรายการให้ถูกตอ้ง ให้พิจารณาประมาณการของโครงการ 15 หน้า 231 ลาํดบัต่อมาค่าใช้จ่ายในการ

ขาย ค่านายหนา้ ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์รวมแลว้สามลา้นแปด แต่งบประชาสัมพนัธ์ประมาณการไวแ้ต่

ไม่ไดใ้ช้ และค่ารปภ.ปีท่ีแลว้ไม่ได้ตั้งประมาณการ แต่ปีน้ีตั้งประมาณการแสดงว่ามีการจา้งรปภ.แล้วใช่

หรือไม่ ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยไ์ม่มีค่าเส่ือม ในเม่ือมีวสัดุสํานักงานตอ้งมีค่าเส่ือมราคา ค่าภาษีธุรกิจตั้ง

ประมาณการไวม้ากเกินไป เพราะตอ้งประมาณการใกลเ้คียงความเป็นจริง และขอตดัค่าภาษีธุรกิจเฉพาะให้

เหลือ 500,000.- บาท ค่าเบ้ียประชุมตั้งประมาณการ 80,000.- บาท ใหต้ั้งเท่าเดิม 70,000.- บาท ค่าดูแลสินคา้

เพื่อขายตั้งประมาณการ 500,000.- บาท ใหป้รับลดลงเป็น 300,000.- บาท โครงการจดัการมีส่วนของสมาชิก

ตั้งประมาณการมากเกินไป เพราะสหกรณ์ฯ ไม่ใช่ทอ้งถ่ินท่ีจะพาสมาชิกไปเท่ียว เพียงมีการพบปะสมาชิก
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ตั้งประมาณการ 120,000.- บาท ปรับลดเหลือ 50,000.- บาท เพราะการตั้งงบประมาณแบบน้ีเป็นการตั้งเพื่อ

ซ้ือเสียงหรือไม่ ไม่ใช่องค์กรหรือการเมืองเพราะเป็นสหกรณ์บริการ การตั้งประมาณต้องพิจารณาให้

รอบคอบ ในการตั้งประมาณการขอเสนอแนะและท้วงติงว่าการตั้งประมาณการต้องช้ีแจงสมาชิกได้ 

โดยเฉพาะค่าการตลาด ค่านายหนา้ ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ตอ้งมีรายละเอียดช้ีแจงสมาชิกได ้

 นางป่ินทอง  ศิริสวัสดิ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ตามท่ีสมาชิกอภิปรายเร่ืองประมาณการรายรับ-รายจ่าย 

โครงการเคหสถาน 15 เห็นวา่ ตน้ทุนขายโครงการ 15 บา้นทาวน์เฮา้ส์ไม่มีการตั้งงบประมาณขาย เพราะปีท่ี

แลว้ประมาณการไวเ้จ็ดลา้น ปีน้ีจะไม่มีการสร้างทาวน์เฮา้ส์ใช่หรือไม่ ซ่ึงไม่มีการแสดงรายจ่าย เพราะเป็น

อาชีพของสหกรณ์ฯ ไม่มีนโยบายทาํรายจ่ายเพื่อหารายได ้เพราะเหตุใดลงรายการเป็นศูนยห์มด 

 นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีสมาชิกสอบถามไดน้าํไปลงไวใ้นหมวด

งบลงทุนดา้นหลงั 

 นางป่ินทอง  ศิริสวัสดิ์ สมาชิกอภิปรายว่า การหมายเหตุไม่เก่ียวกบัอาชีพประจาํปี แต่เห็นเหตุ

สุดวสิัยจึงจะมีหมายเหตุไว ้ส่วนการขายเป็นอาชีพของสหกรณ์ฯ หากไม่ประมาณการไวจ้ะทราบไดอ้ย่างไร

วา่จะลงทุนเท่าไหร่ แต่ถา้หมายเหตุหมายถึงจะซ่อมถนน แต่คณะกรรมการตอ้งทาํรายละเอียดรายจ่ายออกมา

ใหเ้ห็น โครงการ 15 จาํนวนก่ีห้อง เป็นเงินเท่าไหร่ จะไดต้ั้งราคาไดถู้กตอ้ง แต่ไปลงในบา้นและท่ีดินห้าสิบ

ลา้นบาท  

 นายมาริษ  คุณากร สมาชิกอภิปรายวา่ ค่อนขา้งเช่ือวา่คณะกรรมการดาํเนินการตั้งประมาณการตอ้ง

มีเหตุผล เพราะฉะนั้นขอใหช้ี้แจงวธีิการท่ีตั้งประมาณการ 

 นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ หนา้ 231 ประมาณการโครางการ 15 จากการ

ตั้งรายรับ รายจ่าย รายไดอ้อกมาจากการขายอาคาร รายไดโ้ครงการ 15 ทาํไมเป็นศูนยท์าํไมประมาณการเป็น

ห้าแสน ประมาณการเป็นการตั้งเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ฯ ทาํขอ้ตกลงกบัผูแ้ทนขาย และจะทราบวา่ตวัเลขจากปี 

2561 มาจากไหน เช่น บา้นแต่ละหลงั ยอดรวมท่ีเจ็ดสิบสามลา้นบาทเศษ และมีรายจ่ายของโครงการ และมี

การปรับเปล่ียนเร่ืองของหมวดบญัชีจากท่ีสมาชิกสอบถาม สหกรณ์ฯ จะสร้างทาวน์เฮา้ส์สิบสองลา้นเป็นงบ

ลงทุน ไม่ใช่เร่ืองของรายจ่าย ส่วนค่าการตลาดสองลา้นแปดคิดถวัเฉล่ียมาจากขอ้ตกลงทีมงานขายทาํรายได้

เป็นขั้นบนัได เป้าหมายสามสิบแปลง ส่วนค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยูร่ะหว่างการจดัทาํเวบ็ไซต์ปี 2561 

ส่วนค่าภาษีธุรกิจเฉพาะไดรั้บการช้ีแจงจากฝ่ายการเงินวา่จะเสียต่อเม่ือขายแลว้โอนกรรมสิทธ์ิ ถา้ยงัไม่ได้

โอนกรรมสิทธ์ิถือวา่ยงัไม่ไดจ่้ายจริง ส่วนมากสมาชิกโครงการ 15 ซ้ือดว้ยการผอ่นส่งกบัสหกรณ์ฯ สาํหรับ

ตั้งประมาณการ 120,000.- บาท ของโครงการจดัการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

 ดร.สมคิด ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงวา่ ในส่วนของการอภิปรายของสมาชิก ไดมี้การบนัทึก

ไว ้คณะกรรมการจะนาํไปปรับแกไ้ขตามความเหมาะสม 
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 พนัเอก ศุภณฎัฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายวา่ มีประมาณการหลายรายการท่ีตอ้งการให้คณะกรรมการ

ช้ีแจง เช่า ค่าการตลาด ค่านายหนา้ สองจุดแปดลา้นมีรายละเอียดอะไรบา้ง ซ่ึงเพิ่มข้ึนตอ้งช้ีแจงให้สมาชิก

ทราบและจะดาํเนินการโครงการมีแผนงานอยา่งไรบา้ง 

 นายไชยนันท์  บุรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ มีขอ้สอบถาม 2 ส่วน คือ หนา้ 225-226 พิจารณา

ประมาณการรายได ้รายจ่าย ประจาํปี 2561 ถา้สมาชิกอนุมติัตามประมาณการน้ีจะพิจารณาเป็นหลกั ส่วน

หนา้ 231-232 เป็นเพียงส่วนประกอบ ท่ีจะสอบถามสัมพนัธ์อะไรหรือไม่ รายจ่ายสหกรณ์ฯ ตั้งประมาณไวปี้

หนา้แปดลา้นแปดแสนบาทไม่มีความสัมพนัธ์อะไรเลยกบัหนา้ 231 เพราะหนา้น้ีจะอธิบายเร่ืองรายจ่ายโดย

ละเอียดของโครงการ 15 คาํถามมาจากส่วนไหนแปดลา้นแปดแสนบาท คือท่ีปลูกตน้ปาล์มริมร้ัวหรือไม่     

ตน้ปาล์มตน้ละเท่าไหร่ เพราะจะแพงมาก และขายไดห้รือไม่ในการลงทุนปรับปรุง อยูใ่นงบประมาณท่ีจ่าย

ไปแลว้หรือไม่ และไม่ไดร้ายงานในการปรับปรุงทศันียภาพ และหน้า 231 ค่าบริการส่วนกลางไม่ถือเป็น

รายไดส้หกรณ์ เป็นงบของโครงการและดูแลในโครางการนั้นเรียกวา่ เงินทุนโครงการ เป็นเหมือนเงินคห

บาลโครงการ 15 เป็นค่าสาธารณูปโภคเพื่อใชจ่้ายในโครงการนั้นๆ และการตั้งประมาณการเป็นรายไดถื้อวา่

ไม่ถูกตอ้ง และค่านายหนา้ ค่าประชาสัมพนัธ์ เป็นค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายทีมขายเดือนละ 50,000.- บาท หรือไม่ 

ซ่ึงความจริงไม่ควรจ่าย และหากดาํเนินการไม่ได้สามารถเรียกคืนได้หรือไม่ท่ีจ่ายให้ทีมขายทุกเดือน 

50,000.- บาท สหกรณ์ฯ จ่ายแลว้เม่ือจะยกเลิกสัญญาเพราะปฏิบติัไม่เป็นไปตามสัญญา คณะกรรมการ

ดาํเนินการจะเรียกคืนไดห้รือไม่ หากเรียกคืนไม่ไดค้ณะกรรมการดาํเนินการจะจ่ายแทนหรือไม่ ท่ีไดจ่้ายให้

ทีมขายแลว้ และขายไม่ไดต้ามสัญญา เพราะฉะนั้นเร่ืองน้ีตอ้งการหาผูรั้บผดิชอบดว้ย  

 นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ จากหนา้ 231 และพิจารณาหนา้ 174 ประกอบ 

ซ่ึงเป็นเร่ืองของตั้งยอดการจาํหน่ายของโครงการเคหสถาน 15 ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงกบัทีมงานขายและเป็น

เป้าหมายต้องทาํจะมีรายได้จากการขายทั้งอาคาร ท่ีดินเปล่า ซ่ึงเป็นรายจ่าย จะประกอบหน้า 231 ของ

โครงการ 15  

 นายไชยนันท์  บุรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายว่า เงินเดือนละ 50,000.- บาท รวมอยู่ในหมวดน้ี

หรือไม่ ค่าการตลาด ค่านายหนา้ ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์  

 นายวธิาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ อยูใ่นหมวดเดียวกนัรวมสองลา้นแปด 

 นายไชยนันท์  บุรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ สรุปวา่ปีหนา้ตอ้งมีรายงานของผูแ้ทนทีมขาย ถา้

ขายไม่ไดต้ามน้ี รายจ่ายตามขอ้ตกลงควรจะเรียกคืนไดห้รือไม่ เพราะคณะกรรมการแจง้ว่าไดท้าํขอ้ตกลง

อยา่งดีและรัดกุม ไม่ใหส้หกรณ์ฯ เสียเปรียบตามท่ีประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงวาระก่อนนั้น ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ี

จ่ายเดือนละ 50,000.- บาท เรียกคืนมาดว้ย 

 นายวธิาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ เป็นการประมาณการ ส่วนเร่ืองการทาํขอ้ตกลง

กบัผูแ้ทนทีมขายมีรายละเอียดและเง่ือนไขซ่ึงเป็นขั้นบนัได และไดบ้นัทึกรายละเอียดในขอ้ตกลง ซ่ึงสมาชิก

สามารถขอตรวจสอบไดท่ี้สาํนกังานเพราะเป็นธุรกิจท่ีเปิดเผย 
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 ศาสตราจารย์โอภาวดี เข็มทอง สมาชิกอภิปรายวา่ ในปีต่อไปการตั้งประมาณการ ถา้คณะกรรมการ

เสนอเขา้มาโครงการลงทุน ขอใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแยกประมาณการรายได ้รายจ่ายดีกวา่  

 ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ขอ้คิดเห็นของสมาชิกในเร่ืองประมาณการายจ่ายท่ี

มีการอภิปราย แต่ว่าความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของสมาชิก คณะกรรมการดาํเนินการยินดีน้อมรับไป

พิจารณา ในการปฏิบติังานส้ินปีจะเป็นเคร่ืองช้ีวดัว่าผลการปฏิบติังานสอดคล้องกบัประมาณการท่ีตั้งไว ้

และมีเร่ืองใดท่ีตอ้งทาํและเร่ืองใดยงัไม่ควรทาํและเร่ืองท่ีจะตอ้งพิจารณาแต่ละหว้งเวลา และขอมติท่ีประชุม

อนุมติัแผนงานและประมาณการรายได-้รายจ่าย ประจาํปี 2561 

 นายไชยนันท์  บุรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายว่า คณะกรรมการดาํเนินการยงัไม่ได้ช้ีแจงเร่ือง

จาํนวนแปดลา้นแปดแสนมีความสัมพนัธ์กบังบหลกัสหกรณ์ฯ เพราะระบุชดัเจน และสัมพนัธ์กบัหนา้ 231 

หรือไม่ ขอให้คณะกรรมการดาํเนินการช้ีแจงด้วย และท่ีสอบถามเร่ืองเงินค่าบริการส่วนกลาง ไม่ใช่เป็น

รายได้ของสหกรณ์ฯ และในระบบบัญชีไม่ควรเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ ต้องชัดเจนว่าเงินค่าบริการ

ส่วนกลางไม่ใช่เงินรายไดข้องสหกรณ์ฯ และผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับรู้ดว้ย 

 นางสาววนาพร ทองทิ ผูแ้ทนสํานกังานตรวจสอบบญัชีฯ ช้ีแจงแทนคณะกรรมการดาํเนินการว่า 

ขอใหส้มาชิกพิจารณาท่ีหนา้ 231 มีตน้ทุนท่ีดิน บา้น ประมาณการปี 2561 และมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร รวม

รายจ่ายทั้งส้ินห้าสิบแปดลา้นกว่า นาํตน้ทุนขายออกห้าสิบลา้นจะเป็นประมาณการรายจ่ายแปดลา้นแปด

แสนปรากฏในหนา้ท่ี 226 สัมพนัธ์กนักบัรายจ่ายโครงการ 15   

 นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ก่อนท่ีประธานท่ีประชุมจะลงมติ อยากสอบถาม

สมาชิกพนัเอก ศุภณฎัฐ ์ หนูรุ่ง ท่ีไดอ้ภิปรายและเสนอขอปรับแกไ้ขใหร้ะบุขอ้ความชดัเจนก่อนจะขอมติ 

 พันเอก ศุภณัฎฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายว่า ในหมวดค่าภาษีธุรกิจเฉพาะจากประมาณการ 

1,000,000.- บาท ขอปรับลดเป็น 500,000.- บาท, ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ จากการประมาณการ 80,000.- 

บาท ขอปรับลดให้เท่าเดิมของปีท่ีผา่นมา 70,000.- บาท เพราะกรรมการไม่ไดป้รับค่าเบ้ียประชุมดว้ยให้คง

เดิม และค่าดูแลสินคา้เพื่อขายประมาณการ 500,000.- บาท ขอปรับลดเป็น 300,000.- บาท เพราะมีรายการ

ขอถวัเฉล่ียทุกรายการ สําหรับโครงการจดัการมีส่วนร่วมของสมาชิกประมาณการ 120,000.- บาท ขอปรับ

ลดเป็น 50,000.-บาท เพราะเป็นการมาพบปะสมาชิกและนัดประชุม เพราะการท่ีจะพาสมาชิกไปเท่ียว

สหกรณ์ฯ ไม่ใช่องค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หากสมาชิกท่ีประชุมเห็นด้วยขอให้ลงมติตามท่ีขอปรับ เพื่อ

คณะกรรมการดาํเนินการจะไดน้าํไปแกไ้ขต่อไป 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า สําหรับค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ เพราะมีสหกรณ์ฯ              

มีผูแ้ทนทีมขาย จึงเป็นการตั้งประมาณการ สําหรับโครงการจดัการมีส่วนร่วมของสมาชิกประมาณการ 

120,000.- บาท ตอ้งการจะนาํสมาชิกไปเยีย่มชมโครงการ 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า เน่ืองดว้ยโครางการ 15 มีผูแ้ทนทีม

ขายและมีสมาชิกมาซ้ือเงินสด และจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิขอใหค้งประมาณการค่าภาษีธุรกิจเฉพาะไว ้ 
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พนัเอก ศุภณฎัฐ์  หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายวา่ ขอใหค้่าภาษีธุรกิจเฉพาะไวต้ามท่ีกรรมการช้ีแจง และปี

หนา้จะมาพิจารณาวา่ไดด้าํเนินการตามท่ีขอใหค้งหรือไม่ 

นายไชยนันท์  บุรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายว่า หน้า 226 ท่ีรวมรายได้อ่ืน กาํไรจากเพิ่มมูลค่า

สินทรัพยแ์ละปีท่ีแลว้มีอยูส่ามหม่ืนหก และตรวจสอบในรายการลงบญัชีงบการเงินไม่มี และอยากทราบวา่

ท่ีตั้งประมาณการไวแ้ปดแสน อยากสอบถามคณะกรรมการดาํเนินการจะดาํเนินการอยา่งไรถึงจะได้ตามท่ี

ประมาณการ 

นางสาวลดัดาวลัย์  สง่าญาต ิหวัหนา้งานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ กาํไรจากการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย ์

คือ เป็นส่วนต่างท่ีสหกรณ์ฯ ยึดคืนมาเป็นสินคา้คงเหลือ และปี 2560 ยึดคืนทาวน์เฮา้ส์  1 หลงั เป็นส่วนต่าง

จากการยดึคืน 

นายไชยนันท์  บุรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ เพราะฉะนั้นตอ้งกนัออกมาจากงบกาํไรขาดทุน 

ไม่งั้นถือวา่ผดิ เพราะวธีิทาํบญัชีตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของนายทะเบียนดว้ย และขอสอบถามผูแ้ทนดว้ย 

นางสาววนาพร ทองทิ ผูแ้ทนสํานกังานตรวจสอบบญัชีฯ ช้ีแจงวา่ ถา้เป็นไปตามท่ีฝ่ายจดัการช้ีแจง 

เป็นส่วนต่างของสินคา้ท่ียึดคืน และไม่นาํมาเป็นรายได ้ตามระเบียบของการบนัทึกสินคา้ทางบญัชี ส่วนต่าง

จะเป็นส่วนลดของสินคา้ท่ียดึคืน 

นายอาทิตย์  นามะสนธิ สมาชิกอภิปรายวา่ สําหรับประมาณการคหบาล 4 ไดมี้การปรับแกไ้ขบาง

รายการ ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีคหบาล 4 เพื่อปรับแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า สําหรับโครงการเคหสถาน  4 ในการตั้งค่าบริการ

ส่วนกลางตอ้งตั้งร้อยเปอร์เซ็น 535,800.- บาท เพราะวา่จดัเก็บรายไดไ้ม่เต็มท่ี ตลาดเชา้จดัเก็บไดดี้ แต่ท่ีดิน

สองข้างทางเก็บไม่ได้น้อยไป เพราะส่วนน้ีจะเป็นรายได้ท่ีมาดูแลสาธารณูปโภคของหมู่บ้านสหกรณ์

เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) เพราะฉะนั้นอยากให้คณะกรรมการดาํเนินการรับพิจารณาในเร่ืองน้ีดว้ย สมาชิกได้

สอบถามเร่ืองการจดัตั้งตลาด เพราะมีสมาชิกสอบถาม 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีสมาชิกอภิปรายสอบถามจะปรากฎในวาระ

อ่ืนๆ สาํหรับวาระน้ีขอรับขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นของสมาชิกไปพิจารณาเพื่อปรับแกใ้หเ้หมาะสม 

ว่าที่ร้อยเอก ขวัญชัย หนูรุ่ง ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ ช้ีแจงวา่ ท่ีประชุมอนุมติัแผนงานและประมาณการ

รายได้ - รายจ่าย ประจาํปี 2561 ตามท่ีมีการแก้ไขในส่วนของประมาณการรายรับ -รายจ่าย โครงการ

เคหสถาน 15 จาํนวน 2  รายการ คือ หมวด : ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ จาก 80,000.- บาท เป็น  70,000.- บาท 

และหมวด : ค่าดูแลสินคา้เพื่อขาย จาก 500,000.- บาท เป็น 300,000.- บาท 

เน่ืองจากไม่มีผูใ้ดอภิปราย ประธานท่ีประชุม จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมลงมติ (โดยวิธียกมือ)                  

อนุมติัแผนงานและประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจาํปี 2561 ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเสนอ                   

ซ่ึงผลปรากฏวา่ท่ีประชุม เห็นชอบ ดว้ยคะแนนจาํนวน 262 เสียง  

  มติ อนุมติัแผนงานและประมาณการรายได ้- รายจ่าย ประจาํปี 2561 ตามท่ี 

คณะกรรมการดาํเนินการเสนอ และท่ีมีการแกไ้ขสาํหรับโครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา)  
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ระเบียบวาระที ่12 พจิารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมและคํา้ประกัน  ประจําปี 2561 

 ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานในท่ีประชุม เสนอวา่ ตามขอ้บงัคบัขอ้ 16. กาํหนดวา่ “วงเงินกูย้มืหรือ

คํ้าประกนัท่ีประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินยืมหรือการคํ้ าประกนัสําหรับปีหน่ึงๆ ไวต้ามความจาํเป็นและ

สมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซ่ึงกาํหนดดงัวา่น้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือ

การคํ้าประกนัสาํหรับปีใด ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืสาํหรับปีก่อนไปพลาง” 

 สําหรับปี 2561 คณะกรรมการดาํเนินการ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณากาํหนดวงเงินกู้ยืมและ              

คํ้ าประกันในวงเงินเท่าเดิมเท่ากับปีก่อนเป็นจาํนวนเงิน 300,000,000.- บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)          

เพื่อนาํมาดาํเนินการตามแผนดาํเนินงานท่ีกาํหนด 

 เน่ืองจากไม่มีผู ้ใดอภิปรายอีกประธานท่ีประชุม จึงขอเสนอท่ีประชุมลงมติ (โดยวิธียกมือ)                                   

ให้ความเห็นชอบกําหนดวงเงินกู้ยืม หรือคํ้ าประกันสหกรณ์ฯ ซ่ึงผลปรากฏว่าท่ีประชุม เห็นชอบด้วย                 

คะแนนเสียง 265 เสียง 

  มติ ท่ีประชุมอนุมติัใหก้าํหนดวงเงินกูย้มื หรือคํ้าประกนั ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 

300,000,000.- บาท (สามร้อยลา้นบาทถว้น)  

ระเบียบวาระที ่13  รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ฯ  

 ดร. สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ เสนอรายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ        

และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2561 โดยถือหลกัปฏิบติัตามระเบียบสหกรณ์เคหสถาน กรุงเทพฯ 

จาํกัด การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2550                  

ฉบบัลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2550 

 (1). การเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ ประจาํปี 2561 

 ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด “ข้อ 63 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการดําเนินการอีกแปดคน                         

ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

 ให้กรรมการดาํเนินการเลือกตั้งในระหว่างกนัเองข้ึนดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการ              

คนหน่ึง หรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และเหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศ       

ใหท้ราบโดยทัว่กนั ณ สาํนกังานสหกรณ์ฯ 

 คณะกรรมการดาํเนินการ ประจาํปี 2560 จาํนวน 9 คน ซ่ึงตามขอ้บงัคบั ขอ้ 66. กาํหนดเวลาอยู่

ในตาํแหน่งคราวละสองปี นบัแต่วนัเลือกตั้ง ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง ให้กรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์ออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสองของกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทั้งหมด            

โดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามี เศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่า เป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีต่อไป                         

ใหก้รรมการดาํเนินการ ท่ีอยูใ่นตาํแหน่งจนครบวาระ หรืออยูน่านท่ีสุดออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทุกๆ ปี 
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ในการประชุมใหญ่คร้ังน้ี กรรมการท่ีอยู่ครบวาระตามข้อบงัคบัข้อ 66 จาํนวน 4 คน และ

ทดแทนตาํแหน่งวา่ง จาํนวน 1 คน ดงัน้ี.- 

1. นายดาํรงค ์  ยิม้สรวล  (ครบ 1 วาระ) 

2. นาวาอากาศเอก วลัลภ   พรมบาง  (ครบ 1 วาระ) 

3. นายเกรียงศกัด์ิ  อารยะวรีสิทธ์ิ  (ครบ 1 วาระ) 

4. พนัตาํรวจเอกสุเทพ แกว้รัตน์  (ครบ 1 วาระ/ถึงแก่กรรม) 

ในปี 2561 มีกรรมการออกตามวาระ 4 คน ดงันั้นจึงตอ้งเลือกกรรมการ 4 คน ซ่ึงจะอยูใ่นวาระ 2 ปี 

(ไดค้ะแนนจากมากไปหานอ้ย)   
 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ ว่าดว้ยการสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ

ดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2550 สหกรณ์ฯ ได้มีประกาศท่ี 18/2561 ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2561              

รับสมคัรสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ ประจาํปี 2560 โดยรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 

2561 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ผลปรากฏว่า มีสมาชิกยืน่ใบสมคัรรวม 4 คน คือ.-         

 

หมายเลข ช่ือ-สกุล / ผู้สมัคร สมาชิกเลขที่ 

1 นาวาอากาศเอก วลัลภ   พรมบาง 11951 

2 นายธวชัชยั   วบูิลยพ์นัธ์ 6741 

3 นายเกรียงศกัด์ิ อารยะวรีสิทธ์ิ  11441 

4 นายดาํรงค ์  ยิม้สรวล 1853 
 

 นายอาทิตย์  วิมูลชาติ ประธานกรรมการเลือกตั้ง ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ จากการดาํเนินการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินการ ในระเบียบวาระท่ี 13 ปรากฏผลการตรวจนบัคะแนนท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งได้รับ

เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี.- 

   1. นาวาอากาศเอก วลัลภ  พรมบาง  ได ้  184   คะแนน 

   2. นายดาํรงค ์   ยิม้สรวล  ได ้  178   คะแนน 

   3. นายเกรียงศกัด์ิ  อารยะวรีสิทธ์ิ  ได ้  168   คะแนน 

   4. นายธวชัชยั    วบูิลยพ์นัธ์  ได ้  167   คะแนน 

  

ดงันั้น บุคคลลาํดบัท่ี 1-4 เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการดาํเนินการ ประจาํปี 2561 

แทนตาํแหน่งท่ีว่าง และเม่ือรวมกับกรรมการชุดเก่าท่ียงัไม่ครบวาระ จาํนวน 4 คน จะเป็นกรรมการ

ดาํเนินการ ประจาํปี 2561 รวม 8 คน 

  มติ 1. ท่ีประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ เพื่อบริหารกิจการสหกรณ์ฯ ซ่ึงจะ

เป็นคณะกรรมการดาํเนินการ ประจาํปี 2561 รวม 8 คน ดงัน้ี.- 
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    1. ดร. สมคิด  ดิสถาพร   ประธานกรรมการ 

    2. นายวธิาน  ขาํบุญลือ  กรรมการ 

    3. นายอภิรักษ ์  สุวรรณจินดา  กรรมการ 

    4. นายวนิยั  เพง็ทุ่ม   กรรมการ 

    5. นาวาอากาศเอก วลัลภ พรมบาง   กรรมการ 

    6. นายดาํรงค ์  ยิม้สรวล   กรรมการ 

    7. นายเกรียงศกัด์ิ  อารยะวรีสิทธ์ิ  กรรมการ 

    8. นายธวชัชยั  วบูิลยพ์นัธ์  กรรมการ 
 

2. ท่ีประชุมใหไ้ปเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการแทนตาํแหน่งท่ีวา่ง (ลาออกก่อน 

ครบวาระ) จาํนวน 1 คน ในการประชุมใหญ่วิสามญัคราวต่อไป 

และในคร้ังน้ีขอให้ท่ีประชุมลงมติ (โดยวิธียกมือ) รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ             

จาํนวน 4 คน ตามลาํดบัคะแนนท่ีปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์
 

(2). การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2561 

     ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ให้สหกรณ์มีผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงท่ีประชุม

ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อดาํเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แลว้ทาํรายงาน

เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ จาํนวนผูต้รวจสอบกิจการให้เป็นไปตามความท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด                

ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์ได้กําหนดจาํนวนผูต้รวจสอบกิจการ โดยให้ท่ีประชุมใหญ่สามารถเลือกตั้ง                

ผูต้รวจสอบกิจการ ได ้ไม่เกิน 5 คน ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

     และตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ 88. ผูต้รวจสอบกิจการให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก ผูมี้ความรู้ความสามารถใหก้บัธุรกิจการเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ให้เป็น

ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ เป็นการประจาํปีจาํนวนไม่เกินสามคน 

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ

ดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2550 สหกรณ์ฯ ไดมี้ประกาศท่ี 19/2561 ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2561           

โดยรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึง วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 มีผูส้นใจยื่นใบสมคัรรวม 1 คน           

ดงัน้ี คือ.-  

       หมายเลข        ช่ือ – สกุล                  เลขทีส่มาชิก 

1.                        นางสาวนนัทพร   ธรรมสุทธิโธ     ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก 
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 ตามหนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ ประจาํปี 2561 ฉบบัลงวนัท่ี 20 เมษายน 2561 เสนอ

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ เดือนละ 11,000.- บาท (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น) จ่ายทุกเดือนโดยมี

ผูช่้วยผูต้รวจสอบกิจการ จาํนวน 2 คน คือ.- 1).ร.ต.ไพบูลย ์ ธรรมสุทธิโธ และ 2). นางดวงเดือน  เท่ียงธรรม             

ซ่ึงผา่นการอบรมผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ระดบัมาตรฐาน   

 ประธานท่ีประชุมให้ดาํเนินการเก่ียวกับการเลือกตั้งต่อไป เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจาํนวน               

ผูต้รวจสอบกิจการฯ และกาํหนดค่าตอบแทน 

 ว่าที่ร้อยเอก ขวญัชัย หนูรุ่ง ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ เสนอว่า ไดรั้บมอบจากประธานท่ีประชุมใหด้าํเนินการ

เก่ียวกบัการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงมีผูส้นใจยืน่ใบสมคัร 1 คน ปรากฎดงัรายละเอียดขา้งตน้ ซ่ึงในการ

ประชุมคร้ังน้ีไม่ไดม้าปรากฎตวั ขอมติท่ีประชุมถา้เลือก นางสาวนนัทพร ธรรมสุทธิโธ เป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

โดยมีค่าตอบแทนตามประมาณการท่ีตั้งไว ้

 นางสาววนาพร ทองทิ ผูแ้ทนสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ฯ เสนอวา่ ขอให้สมาชิกพิจารณาหนา้ท่ี 

225ของรายงานประจาํปี  2560 งบประมาณการตั้งค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการไว ้120,000.- บาท (หน่ึง

แสนสองหม่ืนบาทถว้น) แต่ตามหนงัสือเสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ เดือนละ 11,000.- บาท (หน่ึง

หม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน) จะเป็นจาํนวน 132,000.- บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) ซ่ึงสูงกว่า

ประมาณการ 

 ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานในท่ีประชุม ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากไดต้ั้งงบประมาณเพียง 120,000.- บาท 

(หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) จึงได้ประสานงาน (ทางโทรศพัท์) กับผูต้รวจสอบกิจการให้ทราบแล้ว                 

ซ่ึงผูต้รวจสอบกิจการท่ียื่นใบสมคัรรับหลกัการและยินดีท่ีจะรับปีละ 120,000.- บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืน

บาทถว้น)  

 นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ผูส้นใจแสดงเจตนายื่นใบสมคัรท่ีรับเลือกตั้งเป็น

ผูต้รวจสอบกิจการ แต่ไม่มาปรากฏตวัสามารถท่ีจะปฏิบติัไดด้ว้ยหรือ 1. เป็นการขดัต่อระเบียบสหกรณ์ฯ 

หรือไม่ และ 2.ค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบกิจการยืนยนัจริงท่ีประธานกรรมการเสนอจริงหรือไม่ เกรงจะ

เป็นเหมือนบริษทั เอ็น เอส เค สอบบญัชี จาํกดั ท่ีผา่นมาเคยมีปัญหาในเร่ืองของค่าตอบแทน เกรงวา่จะเกิด

ปัญหาในอนาคต 

 นางสาวพรทิพย์  กมลพัฒนะ ผูแ้ทนสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นท่ี 1  ช้ีแจงว่า สหกรณ์

เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั เป็นผูรั้บสมคัรผูท่ี้สนใจจะมาสมคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการและ

ผูต้รวจสอบกิจการล่วงหนา้ประมาณ 1 เดือน ซ่ึงจะมีบางสหกรณ์เห็นวา่ในเม่ือผูส้มคัรแสดงเจตจาํนงคท่ี์จะ

สมคัรแลว้ไม่ตอ้งมาแสดงตนในท่ีประชุมก็ได ้แต่ของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ให้มาแนะนาํตวั

ปรากฎในระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาฯ และคําว่าแนะนําตัวโดยปกติสหกรณ์ฯ จะให้

คณะกรรมการมาแนะนาํตวัและแสดงวิสัยทศัน์ ซ่ึงในระเบียบระบุเพียงแนะนาํตวั สําหรับผูต้รวจสอบ

กิจการต้องปฏิบติัเช่นเดียวกัน และทราบข่าวจากฝ่ายจดัการว่าผูต้ราวจสอบกิจการป่วยและโทรศพัท์                  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  123 

แจง้วา่ไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมได ้ถา้ไม่มาถือวา่ท่ีประชุมมีมติโหวตเลือกตั้งให้เป็นผูต้รวจสอบกิจการ

ของสหกรณ์ฯ โดยใชอ้าํนาจของท่ีประชุมใหญ่สามารถเลือกได ้ถือวา่ไม่ผดิ 

 นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ตามท่ีผูแ้ทนช้ีแจงหมายความว่าไม่ต้องของดเวน้

ระเบียบสหกรณ์ฯ หรือขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ใช่หรือไม่  

 นางสาวพรทิพย์  กมลพัฒนะ ผูแ้ทนสํานกังานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นท่ี 1  ช้ีแจงว่า ไม่มีขอ้บงัคบั

สหกรณ์ฯ กาํหนดไว ้

 นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า เพราะเหตุใดการเลือกตั้ งผูต้รวจสอบกิจการไม่

เหมือนกับการเลือกตั้ งคณะกรรมการดําเนินการ ในเม่ือใช้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหา                 

ฉบบัเดียวกนั ในเม่ือผูแ้ทนแนะนาํให้ท่ีประชุมโหวต เพราะฉะนั้นประธานท่ีประชุมตอ้งของดใช้ระเบียบ

สหกรณ์ฯ วา่ดว้ย การสรรหาฯ ผูต้รวจสอบกิจการ เม่ือท่ีประชุมใหง้ดใชแ้ลว้ถึงจะขอโหวตได ้เพราะช่วงเชา้

ผูแ้ทนยอมรับความคิดเห็นในการไม่เห็นด้วยและได้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ท่ีเสนอมา เพราะฉะนั้น           

ในเร่ืองน้ีขอใหผู้แ้ทนยนืยนัใหช้ดัเจน 

 ว่าที่ร้อยเอก ขวัญชัย หนูรุ่ง ผูจ้ัดการสหกรณ์ฯ ช้ีแจงว่า ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหา

คณะกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ หมวดเบ็ดเตล็ด ขอ้ 38. ประธานกรรมการเลือกตั้ งอาจให้

ผูส้มคัรเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการหรือผูต้รวจสอบกิจการแนะนาํตวัเองไดใ้นท่ีประชุมใหญ่ดว้ยเวลา

อนัสมควร 

 นางสาวพรทพิย์  กมลพฒันะ ผูแ้ทนสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นท่ี 1  ขอแกไ้ขการช้ีแจงขา้งตน้ 

เพราะวา่การเลือกตั้งของผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ มาตรา 53 สหกรณ์ตอ้งมีการเลือกตั้ง

ผูต้รวจสอบกิจการโดยท่ีประชุมใหญ่เป็นผูเ้ลือก 

 นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า เพราะเหตุใดถึงไม่ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ งให้

เรียบร้อยเหมือนกบัคณะกรรมการดาํเนินการ 4 คน ถา้ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งและจะขอให้ท่ีประชุม

โหวตโดยวธีิเปิดเผย (ยกมือ) คณะกรรมการตอ้งงดขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ และเวน้ระเบียบสหกรณ์ฯ ใช่หรือไม่             

ในระหวา่งหว้งเวลาการเลือกตั้งตอ้งมีลงคะแนนบตัรเลือกตั้งสาํหรับผูต้รวจสอบกิจการแลว้  

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า ในเม่ือผูแ้ทนสํานักงานส่งเสริม

สหกรณ์ฯ ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากผูต้รวจสอบกิจการสมคัรเขา้มามีเพียงท่านเดียวไม่จาํเป็นตอ้งลงบตัรเลือกตั้ง แต่

ในการท่ีมีการลงบตัรของคณะกรรมการดาํเนินการ เพราะต้องการทราบจาํนวนคะแนนของแต่ละคน               

เพื่อเก็บเป็นหลกัฐาน 

 นายพนัส งามกนกวรรณ สมาชิกอภิปรายวา่ ถา้สมาชิกตอ้งยกมือ เพราะไม่อยากจะใชค้าํวา่เลือกตั้ง 

เพราะไม่มีการแข่งขนัเป็นการยกมือรับรอง และระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย การสรรหาฯ ท่ีอภิปรายมาทั้งหมด 

คณะกรรมการดาํเนินการชุดอดีตและชุดปัจจุบนัเป็นผูร่้างมาทั้งนั้น เพราะยงัสงสัยวา่ผูส้มคัรเป็นกรรมการ

ดาํเนินการ จาํนวน 4  คน ลงคะแนนเพราะเหตุใด ทั้งท่ีสามารถท่ีจะยกมือรับรองไดเ้ช่นกนั แต่ถา้จะยกมือ
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รับรองผูส้มคัรเป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ หน้าตาก็ไม่เห็น คุณสมบติัไม่ไดแ้จง้ให้ทราบสักขอ้ 

อย่างน้อยสมาชิกต้องทราบคุณสมบัติของผู ้ตรวจสอบกิจการ เ ช่น เ ป็นใคร วุฒิทางการศึกษา                                   

อายุประสบการณ์เท่าไหร่ เคยเป็นผูต้รวจสอบกิจการท่ีไหน จึงจะดูเหมาะสมราคาท่ีเสนอมา จาํนวน 

11.000.- บาท (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น) ต่อเดือน 

 พันเอก ศุภณัฐฎ์ หนูรุ่ง สมาชิกอภิปรายวา่ ในช่วงเชา้ของการประชุมไดเ้สนอให้ทราบแลว้ เพราะ

ทราบว่ามีทางตนั จะให้มีมติท่ีประชุมให้เลือกตั้งไม่สามารถท่ีปฏิบติัได้ ตามท่ีนายพนัส งามกนกวรรณ 

สมาชิกอภิปรายขา้งตน้ให้มีการยกมือรับรอง เพราะในอดีตท่ีผา่นมาผูส้มคัรผูต้รวจสอบกิจการไม่ครบตาม

จาํนวน ใช้การโหวตรับรองในท่ีประชุมได้ ถ้าจะใช้ระเบียบสหกรณ์ฯ เพราะเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ

ประเพณีปฏิบติั เพราะถา้เป็นประเพณีปฏิบติัตอ้งมาแสดงตวั โดยประธานกรรมการเลือกตั้งให้แนะนาํตวั

และแสดงวิสัยทศัน์ เพราะเป็นระเบียบสหกรณ์ฯ ท่ีถูกตอ้ง ในเม่ือมติท่ีประชุมให้เลือกตั้งไม่ได ้ฉะนั้นให้

รับรองให้เป็นผู ้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ โดยมีมติเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ ไปตรวจสอบ               

ในขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ โดยการแต่งตั้งเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ เพราะฉะนั้นระหวา่งท่ีลงมติตอ้งระบุให้

ถูกตอ้งและชดัเจนดว้ย 

 นางสาวพรทิพย์  กมลพัฒนะ ผูแ้ทนสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นท่ี 1 ช้ีแจงว่า ขออนุญาตท่ี

ประชุมเกรงวา่จะทาํให้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมาย มาตรา 53 คือเร่ืองกฎมายพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.

2542 มาตรา 53 ให้สหกรณ์มีผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 

เพื่อดาํเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ และทาํรายงานเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ จาํนวนผูต้รวจสอบ

กิจการตามมาตรา 1 ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด ขอ้บงัคบัของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ 

จาํกดั ขอ้ 88. “ผูต้รวจสอบกิจการให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมี้คุณวุฒิความรู้

ความสามารถในดา้นธุรกิจการเงิน การธนาคาร การบญัชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ให้เป็นผูต้รวจสอบ

กิจการสหกรณ์ เป็นการประจาํปีจาํนวนไม่เกินสามคน” และวรรคสอง “ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ

ดาํเนินการหรือผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเจ้าหน้าท่ีประจาํในสหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได้” ต้องใช้คาํว่า 

“เลือกตั้ ง” ไม่มีคาํว่า “รับรอง” ตอ้งเลือกตั้ งเช่นเดียวกบัการเลือกตั้ งคณะกรรมการดาํเนินการประกอบกบั

ระเบียบสหกรณ์ ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ไดบ้ญัญติัไว ้ประกอบคุณสมบติัของผูต้รวจสอบกิจการมีเช่นใด ดงัท่ี

ผูแ้ทนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ได้มีเสนอแนะไปก่อนหน้าน้ี จะตอ้งผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ถึงจะสามารถเป็นผูต้รวจสอบกิจการทัว่ประเทศไทย หากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ียงัไม่ผ่านการ

อบรมตามหลกัสูตรท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด ไม่สามารถสมคัรหรือไดรั้บการเลือกตั้งให้เป็นผูต้รวจ

สอบกิจการสหกรณ์ได ้เน่ืองจากว่าคร้ังน้ีตามท่ีทราบว่ามีผูส้มคัรเป็นผูต้รวจสอบกิจการเพียงท่านเดียว ถา้ท่ี

ประชุมไม่เลือกคือไม่เลือก สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั กไ็ม่มีผูต้รวจสอบกิจการตามมาตรา 53 ของพรบ.

สหกรณ์ และขอ้ 88 ของขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ แลว้สมาชิกในท่ีประชุมตอ้งการเช่นนั้นหรือไม่ เพราะว่าหนา้ท่ีของ

ผูต้รวจสอบกิจการมีความสาํคญัมากในการตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการแทนสมาชิก 

และรายละเอียดยงัมีอีกมากมายในขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ เพราะอาํนาจของผูต้ราวจสอบกิจการมีความสาํคญัอยา่ง
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ยิง่ อยา่งไรก็ตามถา้สังเกตแลว้รายละเอียดต่างๆ สงสัยตรงไหน และอยากให้คาํแนะนาํสหกรณ์ฯ ว่า ขอ้บงัคบั

สหกรณ์ฯ  ระเบียบสหกรณ์ฯ หรือมติท่ีประชุมต่างๆ ถา้สหกรณ์ฯ สามารถจะทาํเว๊บไซตแ์ละไลน์ให้สมาชิกท่ี

สนใจเปิดอ่านได ้หรือถา้สงสัยในขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ อย่างใด คณะกรรการควรจะแจง้ให้สมาชิกทุกท่านได้

ทราบจะเป็นการดี เพราะสมาชิกจะไดศึ้กษาสหกรณ์ฯ ไปดว้ย 

 นายมาริษ  คุณากร สมาชิกอภิปรายว่า เสมือนว่าจะถึงทางตัน อยากขอคาํแนะนําจากผูแ้ทน              

ถา้ตอ้งการแกไ้ข ขอใหผู้แ้ทนใหค้าํแนะนาํวา่ตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ ยงัไม่ถึงทางตนั เพราะวา่ผูต้รวจสอบ

กิจการไม่จาํเป็นตอ้งมาแนะนาํตวั เพราะเราไม่ไดบ้อกให้แนะนาํตวั เพียงแต่ใช้คาํว่าอาจจะ เพราะฉะนั้น                 

ท่ีประชุมใหญ่สามารถเลือกได ้และผูส้มคัรเป็นผูต้รวจสอบกิจการเคยเป็นอดีตขา้ราชการกรมตรวจบญัชี

สหกรณ์ 

 นายมาริษ  คุณากร สมาชิกอภิปรายว่า อยากให้ผูแ้ทนให้คาํแนะนําข้อสุดทา้ยให้กับสมาชิกว่า

อยา่งไรบา้ง เพราะหากจะให้สมาชิกอภิปรายก็จะไม่มีขอ้ยุติ ขอให้ผูแ้ทนเสนอแนะนาํแก่สมาชิกท่ีประชุม 

เป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด 

 นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ผูแ้ทนไดช้ี้แจงชดัเจนในเร่ืองของขอ้บงัคับสหกรณ์ฯ 

เพราะสหกรณ์ฯ เม่ือปี 2550 เป็นการเสนอช่ือในท่ีประชุม ทั้งคณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ และโหวต

โดยวิธีเปิดเผย (ยกมือ) หลงัจากนั้นไดมี้การตั้งระเบียบสหกรณ์ฯ โดยมีการสมคัรรับเลือกตั้งผูท่ี้จะมาเป็น

คณะกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการก่อนการประชุม 30 วนั ตรวจคุณสมบติัและระบุหมายเลข 

ท่ีอภิปรายให้ฟังเพราะสหกรณ์ฯ มาออกระเบียบเพื่อรองรับขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ตามท่ีผูแ้ทนไดช้ี้แจง

ดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีประชุมจะหาทางออกอยา่งไรตอ้งชดัเจนในท่ีประชุมเพื่อใหถู้กตอ้ง 

 ศาสตราจารย์โอภาวดี เข็มทอง สมาชิกอภิปรายวา่ ตามท่ีผูแ้ทนช้ีแจงนั้น เห็นวา่ไม่ไดเ้ป็นการทาํผดิ

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542, ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ และระเบียบสหกรณ์ฯ เพราะฉะนั้นคณะกรรมการ

อธิบายคุณสมบติัของผูต้รวจสอบกิจการ เพื่อจะไดล้งช่ือโหวต เพราะค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบกิจการ

กาํหนดโดยสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่แห่งน้ี 

 นายมาริษ  คุณากร สมาชิกอภิปรายวา่ ในการท่ีสมาชิกอภิปรายแลว้จะมาตีความในท่ีประชุมใหญ่

แห่งน้ี ผูท่ี้จะช้ีขาดคือนายทะเบียนสหกรณ์ ถา้เห็นวา่ดาํเนินการส่ิงน้ีถูกตอ้งคณะกรรมการดาํเนินไดเ้ลย หาก

ส่งไปตีความแลว้นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าไม่ถูกตอ้ง มาเร่ิมกนัใหม่ได ้เพราะสมาชิกหลายคนมีหลาย

ความคิด ทาํใหเ้ป็นการอภิปรายท่ียดืยาวและไม่มีทางไดข้อ้ยติุ 

 นางสาวพรทิพย์  กมลพัฒนะ ผูแ้ทนสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นท่ี 1 ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ใน

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าดว้ย การสรรหาฯ กล่าวถึงการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการไวว้่า ในขอ้ 34 “วิธีการรับ

สมคัร การลงคะแนน การนบัคะแนนและการประกาศผลการนบัคะแนนให้นับวิธีการเลือกตั้งกรรมการ

ดาํเนินการตามหมวด 1 บงัคบัโดยอนุโลม คือ ถ้าบญัญติัไวแ้บบน้ีต้องไปพิจารณาว่าหมวด 1 ใช้เช่นไร                



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

ซ่ึงในหมวด 1 มีหลายขอ้ ตามท่ีสมาชิกลงคะแนนในบตัรเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ ถึงแมมี้เพียงท่านเดียว

ตอ้งมีการหย่อนบตัรเพื่อเลือกตั้ง ถึงแมก้ารหยอ่นบตัรมีผูม้าลงคะแนนไม่มากหรือเท่าใดก็ตาม ถือวา่ผูน้ั้น

ไดรั้บการเลือกตั้ง และขอฝากให้คณะกรรมการดาํเนินการชุดปัจจุบนัไปดาํเนินการแกไ้ขระเบียบสหกรณ์ฯ 

ว่าดว้ย การสรรหาฯ ให้มีความเหมาะสม กระชบัและรัดกุม เพื่อเป็นการกระชบัเวลาในการเลือกตั้ง เพื่อ

ไม่ให้เสียเวลา เพราะถา้เกิดเหตุการณ์แบบน้ีทุกๆ คร้ัง ทาํให้สมาชิกใชเ้วลาในการประชุมใหญ่นานเกินไป            

และอยากขอใหส้มาชิกมีความปรองดองกนัดว้ยดี จะขอมติโหวตหรือไม่ 

 ศาสตราจารย์โอภาวดี เข็มทอง สมาชิกอภิปรายวา่ ช่วงเชา้ประธานกรรมการเลือกตั้งจะทาํการแจก

บตัร 2 ใบ โดยสีเหลืองสาํหรับคณะกรรมการดาํเนินการและสีส้มสาํหรับผูต้รวจสอบกิจการ เพราะเม่ือมีการ

มาแจกมีเพียงสีเหลือง ยงัไดท้วงถามสีส้ม เพราะปีท่ีผา่นมาก็มีผูส้มคัรเพียงคนเดียวยงัใชว้ธีิหยอ่นบตัร แต่ไม่

ทราบวา่เกิดอะไรข้ึน ทาํไมไม่แจกบตัรสีส้มของผูต้รวจสอบกิจการ 

 นางสาวพรทิพย์  กมลพัฒนะ ผูแ้ทนสํานกังานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นท่ี 1 เสนอวา่ เพราะฉะนั้นให้

แจกบตัรสีส้มเพื่อกากบาทลงคะแนนเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ  

 นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ท่ีไดอ้ภิปรายมาทั้งหมดอาจจะทาํให้สมาชิกรําคาญ 

เพียงแต่ตอ้งการความถูกตอ้ง 

 นายณรงค์   นวมพันธ์  สมาชิกได้อภิปรายว่า  ในฐานะกรรมการเ ลือกตั้ ง  ได้สอบถาม                            

นายอภิรักษ ์สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการว่าทาํไมไม่แจกบตัรลงคะแนนของผูต้รวจสอบกิจการ  

ซ่ึงนายอภิรักษ ์สุวรรณจินดา แจง้วา่ไม่มาก็ไม่ตอ้งเลือก ทาํใหก้รรมการเลือกตั้งจึงไม่แจก 

 นางสาวพรทิพย์  กมลพัฒนะ ผูแ้ทนสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นท่ี 1 เสนอว่า ถ้าสมาชิกจะ

เลือกตั้งใหฝ่้ายจดัการเตรียมบตัรและแจกบตัรใหก้บัสมาชิกทุกคน 

 นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ เลือกตั้งไม่ไดเ้พราะหมดเวลาท่ีกาํหนดให้หย่อนบตัร

เลือกตั้งเลยเวลา 13.00 น. 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ หากเลือกตั้งในคร้ังน้ีไม่ได ้ให้นาํไป

เลือกในการประชุมใหญ่วสิามญัท่ีจะเกิด 

 นายณรงค์  นวมพันธ์ สมาชิกได้อภิปรายว่า ในฐานะท่ีเป็นกรรมการเลือกตั้งและขอช้ีแจงแทน

ประธานกรรมการเลือกตั้ง วา่ คณะกรรมการดาํเนินการใหเ้วลาในการดาํเนินการเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนและ

หยอ่นบตัรเพียง 30 นาที  เท่านั้น 

นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ เสนอว่า ในการอภิปรายของสมาชิกและเห็นว่าอยา่ฝืนทาํ

ในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง เม่ือมีระเบียบสหกรณ์ฯ ปรากฎชดัแลว้ ถา้ฝืนทาํไปผดิและมีการส่งไปตีความท่ี                  นาย

ทะเบียนสหกรณ์หากผิดตอ้งกลบัมาเร่ิมตน้ใหม่ ขอให้ท่ีประชุมแห่งน้ีงดพิจารณาในวาระน้ี และเร่ืองการ

เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ควรจะนาํไปดาํเนินการในการประชุมใหญ่วิสามญัท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อใหถู้กตอ้งเป็นไป

ตามกรอบระยะเวลาท่ีระเบียบสหกรณ์ฯ กาํหนดไว ้                 
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  มติ ท่ีประชุมไม่เลือกตั้งผูส้อบกิจการ ประจาํปี 2561 เน่ืองจากไม่มาแนะนาํตวัเอง             

ในท่ีประชุมใหญ่ได้ในเวลาอนัสมควร ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาฯ พ.ศ. 2550 หมวด 4                  

ขอ้ 38. และใหน้าํเสนอพิจารณาใหม่ในการประชุมใหญ่วสิามญัคราวต่อไป 

ระเบียบวาระที ่ 14 เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

 14.1 เร่ืองกรรมสิทธ์ิในทีด่ินของคหบาลเคหสถาน 7 (สามเสน) 

นายชลติ  ลิม่นรรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ มติท่ีประชุมไดผ้า่นขอ้ 93/1 เพื่อใหข้อ้บงัคบัผา่น ขอเรียนถาม

เร่ืองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของคหบาลเคหสถาน 7 (สามเสน) จะดาํเนินการต่ออยา่งไร 

นายวธิาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ หลงัจากมติท่ีประชุมใหญ่แกไ้ขตามขอ้บงัคบั และ

จะไดน้าํขอ้บงัคบัเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อพิจารณาขอ้บงัคบัภายในสามสิบวนั ไดรั้บจดแกไ้ขขอ้บงัคบั

เรียบร้อยแล้ว จะได้มีการมาร่างระเบียบว่าด้วยเร่ืองดังกล่าวตามท่ีสมาชิกสอบถาม ภายหลังจาก                                

นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัดงักล่าว 

นายพนัส  งามกนกวรรณ สมาชิกอภิปรายวา่ ตอ้งขอบคุณสมาชิกท่ีสอบถามเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

และไดอ้ภิปรายให้เพื่อนสมาชิกทราบแลว้ว่า สมาชิกคหบาล 7 (สามเสน) ไดซ้ื้ออาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็น

ห้อง อาคารบา้นปันส่วนอยู่อาศยัมาตั้งแต่ปี 2519 และยงัไม่มีกรรมสิทธ์ิบนท่ีดินนั้น ดงันั้นประเด็นน้ีขอ

อนุญาตนาํเสนอเป็นประเด็น ขอให้คณะกรรมการดาํเนินการบนัทึกถอ้ยคาํน้ีไวล้งในวาระอ่ืนๆ ว่า ขอให้

คระกรรมการดาํเนินการรับไปพิจารณาต่อไป 

 14.2 การจัดตั้งตลาดภายในหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม)  

 นายบวร  ยสินทร สมาชิกอภิปรายวา่ ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) 

ในเร่ืองตลาดเช้าขอเรียนว่าทางสหกรณ์ฯ ไดรั้บหนงัสือจากสํานกังานเขตบึงกุ่มเร่ืองไม่ให้จดัตลาด ให้ไป

ยื่นขอจัดตั้ งตลาด โดยให้ดําเนินการภายใน 7 วนั หลังจากนั้ นประธานกรรมการได้ มอบหมายให้

คณะกรรมการคหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ชุดใหม่ ให้ไปประสานกบัสํานกังานเขตบึงกุ่ม เพื่อทาํความ

เข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ และโดยสรุป ณ ปัจจุบัน ได้เจรจากับสํานักงานเขตบึงกุ่มว่าถึงอย่างไร             

ทางสหกรณ์ฯ ตอ้งการให้มีตลาดต่อไป แต่เน่ืองจากการมีตลาดต่อไปโดยกฎหมายมีขอ้จาํกดั ซ่ึงไม่อาจจะ

ยืน่จดัตั้งตลาดได ้และไดมี้การหารือร่วมกนัและหาทางออกในเร่ืองน้ี เพราะฉะนั้นตอ้งใชรู้ปแบบพิเศษของ

ตลาด และในทางเป็นไปได้ทางรัฐบาลสนับสนุนกบัชุมชนหรือตลาดประชารัฐ ซ่ึงตลาดประชารัฐหาก

สําเร็จมีโอกาสท่ีจะตั้งตลาดต่อ ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นตลาดแบบปกติ ในกรณีของการเป็นตลาดประชารัฐนั้น 

เร่ิมโดยสาํนกังานเขตบึงกุ่ม และสหกรณ์ฯ จะไปขอจดัตั้งไม่ไดแ้ต่ตอ้งดาํเนินการโดยส่วนราชการหรือว่า

หน่วยราชการ ตลาดประชารัฐท่ีจะเกิดข้ึน หลงัจากท่ีไดห้ารือแลว้ จึงมีความเห็นร่วมกนัวา่ควรจะตอ้งแต่งตั้ง

คณะทาํงานชุดหน่ึง โดยผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตบึงกุ่มเป็นประธานคณะทาํงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในส่วน

ของกรุงเทพมหานคร ส่วนสหกรณ์ฯ มีตวัแทน ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งไปจาํนวน 5 คน ร่วมเป็นคณะทาํงาน

เก่ียวกบัโครงการน้ี โดยวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 จะมีการประชุมคณะทาํงานเป็นคร้ังแรก และหลงัจากนั้นให้
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สหกรณ์ฯ ทาํขอ้เสนอเก่ียวกบัการปรับปรุง เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัน้ี จะเป็นเหตุผลท่ีจะชะลอ

เวลาในเร่ือง 7 วนั ซ่ึงประธานกรรมการไดท้าํหนงัสือช้ีแจงไปแลว้วา่สหกรณ์ฯ มีแผนกบัการจดัการปัญหา

เฉพาะหนา้น้ีอยา่งไรระหวา่งท่ีจะหารือกนัในเร่ืองตลาดประชารัฐ แต่รูปแบบตลาดประชารัฐคงจะสงสัยวา่

ตอ้งมีการแยกส่วนระหวา่งประเภทของสินคา้ท่ีเป็นของสด อาจจะส่งกล่ินและควนั อาจจะตอ้งหาสถานท่ีท่ี

เหมาะสม ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาวา่จะนาํพื้นท่ีส่วนไหนของหมู่บา้นสหกรณ์ฯ มาจดัทาํตลาดได ้ ซ่ึง

จะหาทางร่วมกนัสรุปวา่ใชพ้ื้นท่ีส่วนไหน เพื่อจะไม่ให้กระทบต่อลกัษณะของตลาดในปัจจุบนั ในเบ้ืองตน้

จึงแจง้วา่ในการพบปะหารือกนันั้นผลออกมาค่อนขา้งดี และตอ้งมีการประชุมร่วมกนักบัสาํนกังานเขตบึง

กุ่มอีกสักคร้ังหรือสองคร้ังคาดวา่จะมีขอ้สรุปท่ีดี และอาจตอ้งมีการจดัให้มีการประชุมใหญ่วิสามญัสมาชิก

คหบาล 4 เพื่อขออนุมติัเก่ียวกบัพื้นท่ีท่ีจะใชท้าํตลาดประชารัฐรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ต่อไป 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ตามท่ีสมาชิกอภิปรายมาทั้งหมด เพื่อตอ้งการ

ขอรับในหลกัการเพื่อจะขอใชพ้ื้นท่ีในหมู่บา้นสหกรณ์ฯ แต่พื้นท่ีส่วนไหนรอขอ้สรุปของคณะทาํงานก่อน 

และจะนาํเขา้ท่ีประชุมใหญ่วิสามญัสมาชิกคหบาล 4 โดยไม่มีเบ้ียประชุม เพื่อจะไดข้อ้สรุปในการจดัตั้ง

ตลาดประชารัฐ 

เม่ือไม่มีผูใ้ดอภิปรายอีกประธานท่ีประชุม จึงขอเสนอท่ีประชุมลงมติ (โดยวิธียกมือ)  เห็นชอบ                  

ในหลกัการขอใช้พื้นท่ีสําหรับจดัตั้ งตลาดภายในหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ให้เป็นตลาด

ประชารัฐ  

  มติ  เห็นชอบในหลักการขอใช้พื้นท่ีสําหรับจัดตั้ งตลาดภายในหมู่บ้านสหกรณ์

เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ให้เป็นตลาดประชารัฐ โดยมอบให้คหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ไปดาํเนินการ

จดัทาํรายละเอียดต่อไป ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

ปิดประชุมเวลา 18.30 น. 

      (ลงช่ือ)                สมคิด       ดิสถาพร     ประธานท่ีประชุม 

                                                    (ดร.สมคิด       ดิสถาพร) 

     (ลงช่ือ)            อภิรักษ ์       สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ 

                  (นายอภิรักษ ์      สุวรรณจินดา)  

     (ลงช่ือ)                      ชโลธร      โลประโคน       ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 

                                      (นางสาวชโลธร       โลประโคน) 
 

 

 

 

 

งาน ธุรการ 

ร่าง/พิมพ/์ตรวจ ...ชโลธร... 
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ระเบียบวาระที ่2 

2.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก คร้ังที ่1/2561 

โดยสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั 

วนัเสาร์ ที ่24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ณ หอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4  

ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------ 

สมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ได้ทาํการประชุมใหญ่วิสามญัสมาชิก คร้ังท่ี 1/2561           

ณ หอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ หมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม               

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม                   

และนายอภิรักษ ์ สุวรรณจินดา เลขานุการคณะกรรมการ ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุมใหญ่ 
 

สมาชิกผูม้าประชุม  จาํนวน      346  คน  

สมาชิกทั้งหมด  จาํนวน   3,410  คน 
 

 คณะกรรมการดําเนินการมาประชุม 

 1. ดร. สมคิด  ดิสถาพร   ประธานกรรมการ 

 2. นายวธิาน  ขาํบุญลือ  รองประธานกรรมการ 

 3. นายอภิรักษ ์  สุวรรณจินดา  กรรมการและเลขานุการ   

 4. นายดาํรงค ์  ยิม้สรวล   กรรมการและเหรัญญิก 

 5. นาวาอากาศเอก วลัลภ พรมบาง   กรรมการ 

 6. นายเกรียงศกัด์ิ  อารยะวรีสิทธ์ิ  กรรมการ 

 7. นายธวชัชยั  วบูิลยพ์นัธ์  กรรมการ 

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นางสาวบุษมาศ หนูชม   ผูอ้าํนายการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

ผูแ้ทนสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์ 

กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1  

 2.นายกร  จิรชยัศกัด์ิเดชา  ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ 
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เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 

 เม่ือสมาชิกมาครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัขอ้ 55 แลว้ ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ 

เป็นประธานในท่ีประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ดร.สมคิด ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 กรรมการดําเนินการ ขอลาออก 

เน่ืองจากนายวนิยั  เพง็ทุ่ม กรรมการ ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่

วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป ตามหนังสือ ฉบบัลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 และมติท่ีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ คร้ังท่ี 17/2561 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 

 1.2 เหตุทีต้่องเรียกประชุมใหญ่วสิามัญสมาชิก คร้ังที ่1/2561 

 เพราะมีวาระคัง่คา้งจากการประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี 2560 ในเร่ืองของการเลือกตั้ง

กรรมการในตาํแหน่งท่ีวา่งและผูต้รวจสอบกิจการกบัการแกไ้ขระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย การสรรหาผูส้มคัร

รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 

มติ รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั พ.ศ. 2544 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบการขอจด

ทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั พ.ศ. 2544 โดยขอให้ท่ีประชุม

พิจารณา ดงัน้ี  
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เม่ือไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขอีกประธานกรรมการ จึงขอให้ประชุมลงมติ (โดยวิธียกมือ) ให้การรับทราบ

การขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั พ.ศ. 2544 ซ่ึงผลปรากฎดว้ย

คะแนนเป็นเอกฉนัท ์

  มติ รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่3 เลือกคณะกรรมการเลือกตั้ง เลือกกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกจิการ  

                ประจําปี 2561 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม เสนอว่า ตามระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั             

ว่าด้วย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2550 

“หมวด 1 ข้อ 10 ให้ท่ีประชุมใหญ่เสนอช่ือสมาชิกเพื่อทําหน้าท่ีคณะกรรมการเลือกตั้ งคณะหน่ึง

ประกอบดว้ย ประธานกรรมการเลือกตั้งหน่ึงคน และกรรมการเลือกตั้งอีกไม่เกินแปดคน เพื่อดาํเนินการ

เลือกตั้งใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง เรียบร้อย บริสุทธ์ิ และยติุธรรม 

 ประธานกรรมการเลือกตั้ง และกรรมการเลือกตั้งจะเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ หรือ ผูต้รวจสอบ

กิจการ หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ หรือ ผูต้รวจสอบกิจการ ในการประชุมใหญ่

คราวเดียวกนัไม่ได ้

 ในการประชุมคร้ังน้ี กรรมการท่ีอยู่ครบวาระตามขอ้บงัคบัขอ้ 66 ซ่ึงท่ีประชุมตอ้งทาํการเลือกตั้ง

แทนจาํนวน 5 คน คณะกรรมการดาํเนินการ จึงขอให้ท่ีประชุมเสนอช่ือบุคคล เพื่อเป็นคณะกรรมการ

เลือกตั้งตามท่ีระเบียบสหกรณ์ฯ กาํหนดต่อไป 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์  สมาชิกอภิปรายว่า ขอเสนอช่ือคณะกรรมการเลือกตั้ ง ชุด                                  

ปีท่ีผา่นซ่ึงเคยทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการเลือกตั้งในปี 2559 และมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัอดีตคณะกรรมการ

คหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ท่ีใชเ้ทคนิคในการขยายเวลาในการลงคะแนนเลือกตั้งออกไป เพื่อใหค้นของ

ตนท่ีไม่อยูใ่นท่ีประชุมเขา้มาลงคะแนน โดยการโทรศพัท์ตามจนไดค้ณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ีมีคาํสั่ง

ปลดกลางอากาศคณะกรรมการคหบาลเคหสถาน 4 คลองกุ่ม) ชุดนั้นในปีต่อมา โดยขอเสนอ ดังน้ี.-            

1).นายพลากร  หอพิสุทธ์ิ เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ ง, 2.นางภาวนา หอพิสุทธ์ิ เป็นกรรมการ,                                

3.นางวาสนา ปรีชาวนิช เป็นกรรมการ และ 4. นางสาวมยรีุ วฒันสาร เป็นกรรมการ เพราะกลุ่มคนเหล่าน้ีได้

ช่วยพวกท่านขยายเวลามาแลว้ 

นางวาสนา ปรีชาวนิช สมาชิกอภิปรายวา่ คร้ังแรกตั้งใจจะทาํงาน แต่พอไดย้นินายไชยนนัทฯ์ กล่าว

ว่ากรรมการชุดน้ีไดพ้ยายามท่ีจะขยายเวลาให้คนของตวั ไม่เคยรู้จกัใครและตอนนั้นยงัจาํไม่ไดว้่าจะเลือก

ใคร ถ้าพูดจาอย่างน้ีเหมือนดูถูกดูแคลน เราไม่เคยมีพฤติกรรมเช่นนั้น พอมาถูกกล่าวพูดจาแบบประชด

ประชนัเหน็บแหนมตลอดในท่ีประชุม ไม่ถูกตอ้ง เพราะฉะนั้นขอถอนตวักลวัจะโดนแบบน้ีอีก ตอ้งถอนตวั

เพราะฉะนั้นจะกล่าวอา้งต่อไปชัว่ลูกชัว่หลานหรือชัว่วงศต์ระกูลวา่มีพฤติกรรมการเอ้ือต่อคนท่ีจะได ้ยงัจาํ

ไม่ไดเ้ลยวา่ปีนั้นไดใ้คร ส่วนใหญ่ไม่รู้จกักบัคนพวกนั้น   
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 ท่ีประชุมไดเ้สนอช่ือสมาชิกเพื่อทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการเลือกตั้ง จาํนวน 9 คน โดยมีผูรั้บรอง ดงัน้ี.- 

  1. นางนริศา  สุวรรณภกัดี  เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง 

  2. น.ส.กิรณา  ธนกิติธรรม  เป็นกรรมการ 

  3. นางณฐัภรณ์  ธูปถมพงศ ์  เป็นกรรมการ 

  4. นางลดัดาวลัย ์  เทพรักษา  เป็นกรรมการ 

  5. น.ส.พนิดา  พิศาลวรพงศ ์  เป็นกรรมการ 

  6. นางวไิลวรรณ  เหมนาค   เป็นกรรมการ 

  7. นางชูพร  บุญโพธ์ิแกว้  เป็นกรรมการ 

  8.นายอดิศกัด์ิ  หตัถโกศล  เป็นกรรมการ 

  9.พ.ท.ประสงค ์  มีนาทุ่ง   เป็นกรรมการ 

 นางนริศา  สุวรรณภักด ีประธานกรรมการเลือกตั้ง ไดช้ี้แจงขั้นตอนและวธีิการเลือกตั้ง การใชบ้ตัร

เลือกตั้งและไดแ้จง้เวลาเร่ิมลงคะแนนตั้งแต่เวลา 10.00 -13.00 น. ต่อจากนั้นจะเร่ิมนบัคะแนนและแจง้ผล

การเลือกตั้งให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบ และขอหารือท่ีประชุมว่าเน่ืองด้วยผูต้รวจสอบกิจการมีเพียง 1 คน              

ขอใหว้ธีิยกมือในท่ีประชุมจะไดห้รือไม่ จะเป็นการผดิระเบียบหรือไม่ 

 นายวธิาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ การเลือกผูต้รวจสอบกิจการโดยการยกมือเป็น

การผิดระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั วา่ดว้ย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ

ดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2550 ขอใหด้าํเนินการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบดงักล่าว 

 ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชม ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ณ ขณะน้ีมีสมาชิกในท่ีประชุม

ทั้งหมด จาํนวน 234 คน 

 นายไกรฤกษ์ อุจะรัตน สมาชิกอภิปรายวา่ เพราะจากการนบัจาํนวนสมาชิกท่ีอยูใ่นท่ีประชุมไม่มีผล 

ขอให้นับจาํนวนบตัรเลือกตั้งท่ีแจกมีจาํนวนเท่าไหร่ เพราะจะมาขอบตัรเลือกตั้งภายหลงัไม่ได้ ขอให้

คณะกรรมการช้ีแจงใหท้ราบดว้ย 

 นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายว่า ตามท่ีสมาชิกอภิปรายขา้งตน้นั้น แมแ้ต่จาํนวน

สมาชิกท่ีมีอยู่ในขณะน้ี แมแ้ต่ ท่ีปรากฏในระเบียบเก่า “ข้อ 20.ให้ผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้งมาแสดงตน

พร้อมบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรอ่ืนใดท่ีมี รูปถ่ายยืนยนัตวับุคคลของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง แสดงต่อ

กรรมการตรวจรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง เพื่อตรวจรายช่ือผูมี้สิทธ์ิลงคะแนน และรับบตัรเลือกตั้ง” สมาชิก

สามารถมารับทีหลงัไดจ้นถึงเวลาปิดรับเลือกตั้งเวลา 13.00 น.   และผูท่ี้ไม่ไดล้งทะเบียน เพราะสหกรณ์ฯ 

เปิดให้ผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมได ้โดยมิไดรั้บค่าเบ้ียประชุม หลงัเวลา 09.30 น. ยงัมีสิทธ์ิเขา้มาประชุม

ตามท่ีสหกรณ์ฯ มีหนงัสือเชิญประชุม สมาชิกท่านใดก็ตามท่ีสิทธ์ิไปรับบตัรเลือกตั้งไดเ้ลย ถา้ตามระเบียบน้ี

คณะกรรมการจะจาํกดัสิทธ์ิสมาชิกท่ีอยูใ่นท่ีประชุมไม่ได ้ตอ้งแจกบตัรเลือกตั้งใหแ้ก่สมาชิกท่ีกล่าวมาดว้ย 
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 รศ.กัลยาณี  ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ อยากขอความเห็นจากผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพราะ

ตามระเบียบน้ี สมาชิกทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเลือก ถา้มีการจาํกดั ตอ้งให้ท่ีประชุมใหญ่โหวตโดยการนับบตัร 

และให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ีมาลงทะเบียน ณ เวลาน้ี โดยใชเ้สียงโหวตจากท่ีประชุมใหญ่ให้เฉพาะผูมี้สิทธ์ิ ไม่

ทราบจะสามารถปฏิบติัไดห้รือไม่ 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสมาชิกกล่าว

ขา้งตน้ ใหเ้ป็นไปตามนั้น สมาชิกท่ีเขา้มาประชุมมีสิทธ์ิทุกอยา่ง ยกเวน้ไม่มีสิทธ์ิรับเบ้ียประชุมเท่านั้น 

 นางนริศา  สุวรรณภักด ีประธานกรรมการเลือกตั้ง เสนอวา่ หากจะใหด้าํเนินการตามระเบียบฉะนั้น

เห็นวา่ควรจะปิดประตูทางเขา้-ออก เพราะจะไม่ทราบวา่สมาชิกจะเขา้-ออก เพื่อทาํกิจธุระส่วนตวัคืออยา่งไร 

ทาํใหจ้าํนวนสมาชิกท่ีอยูใ่นท่ีประชุมไม่คงท่ี ถา้จะใหสิ้ทธ์ิเฉพาะตามจาํนวนสมาชิกท่ีนบัตอ้งปิดประตู 

 รศ.กัลยาณี  ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ แมส้มาชิกจะมาระหวา่งใกลจ้ะปิดหีบเลือกตั้ง สามารถท่ี

จะลงคะแนนเลือกตั้งไดเ้ช่นกนั 

 นายมาริษ  คุณากร สมาชิกอภิปรายว่า ตามหนงัสือเชิญประชุมมีหมายกาํหนดการลงทะเบียนถึง

เวลา 09.30 น. และได้ไปตรวจสอบท่ีทางเขา้สมุดลงทะเบียนได้ถูกเก็บเรียบร้อยแลว้ จึงไม่เขา้ใจว่าถา้มี

สมาชิกเขา้มาขณะน้ีหรือหลงัจากน้ี จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นสมาชิกหรือไม่ เพราะได้มีการอภิปรายว่า                     

ถา้เขา้มาเม่ือไหร่สามารถท่ีจะใช้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงได้ ในเม่ือการตรวจสอบการเป็นสมาชิกได้เก็บไป

เรียบร้อยแลว้ แลว้ใครจะเป็นผูต้รวจสอบว่าเป็นสมาชิกหรือไม่ หากมีการเขา้มาท่ีประชุมขณะน้ี เพราะท่ี

ผ่านมาได้มีบัตรท่ีได้รับหลังจากลงทะเบียนสามารถตรวจสอบได้ถึง 09.30 น. อยากสอบถามว่า

คณะกรรมการจะดาํเนินการอยา่งไร 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ สมาชิกสามารถนาํบตัรประชาชนมา

แสดงตนไดว้า่เป็นสมาชิก แต่ไม่มีสิทธ์ิรับเบ้ียประชุม 

นายมาริษ  คุณากร สมาชิกอภิปรายวา่ คณะกรรมการให้นาํบตัรประชาชนมาแสดงและตอ้งมีการ

ตรวจสอบวา่บตัรประชาชนของบุคคลน้ีเป็นสมาชิกหรือไม่ ตามท่ีนายไชยนนัทฯ์ อภิปรายวา่เขา้มาเม่ือไหร่

ก็สามารถลงคะแนนได ้ส่วนตวัมีคาํถามวา่ เม่ือนาํบตัรประชาชนมาแสดงแลว้จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่บุคคลน้ี

เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิก 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า เจา้หน้าท่ีต้องไปตรวจสอบบัตร

เลือกตั้งทั้งหมด และหากพบวา่เป็นเทจ็ก็เป็นคดีอาญา 

นายมาริษ  คุณากร สมาชิกอภิปรายวา่ เพราะฉะนั้นขอฝากใหค้ณะกรรมการไปพิจารณาในเร่ืองของ

ผูท่ี้มาประชุมจะเขา้มาเม่ือไหร่ก็ได ้และสามารถใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งและอ่ืนๆ ได ้โดยไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบ

การเป็นสมาชิกจากเจา้หนา้ท่ี เพราะเจา้หนา้ท่ีเก็บสมุดลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 09.30 น. แลว้ 

 นางสาวบุษมาศ หนูชม ผูอ้าํนายการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ ช้ีแจงวา่ สมาชิกทุกท่านท่ีนัง่

ในท่ีประชุมใหญ่แห่งน้ี ได้มีบตัรติดหน้าอกท่ีได้รับจากการลงทะเบียน เพราะฉะนั้นมีสิทธ์ิเลือกตั้ งได้               

ถึงเวลา 13.00 น. เพราะฉะนั้นสมาชิกท่ีนัง่และมีบตัรติดหนา้อกให้คณะกรรมการเลือกตั้งแจกบตัรไดทุ้กคน 
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และใครท่ีมาหลังจาก 09.30 น. จะไม่ได้รับเบ้ียประชุม และเป็นวิธีการบริหารจดัการท่ีคณะกรรมการ

ดาํเนินการจะตรวจสอบว่าเป็นสมาชิก แต่ยงัมีสิทธ์ิไดรั้บบตัรเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นใครท่ีมาหลงัจากน้ีให้

แจกบตัรเลือกตั้งไดจ้ะไดต้ดัตอนการรับบตัรซํ้ า คนท่ีนัง่อยูใ่นห้องแจกให้หมดให้ครบ แลว้เลือกตั้งทีเดียว

จะไดไ้ม่มีการรับบตัรซํ้ า สาํหรับคนท่ีนัง่อยูใ่นหอ้ง แต่คนท่ีมาใหม่และใหม่และก่อนเวลา 13.00 น. หลงัจาก

น้ีไม่มีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียประชุมแต่ยงัมีสิทธ์ิรับบตัรเลือกตั้ง แต่ตอ้งผา่นการลงทะเบียนและการตรวจสอบของ

เจา้หนา้ท่ีก่อน เพราะฉะนั้นคณะกรรมการตอ้งบริหารและมีวธีิจดัการใหไ้ดเ้ช่นกนั 

รศ.กลัยาณ ี ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ หลงัจากท่ีสมาชิกเป็นกงัวลวา่ใครมาก็แสดงบตัรประชาชน

และแจกบตัรเลือกตั้ง และเป็นสมาชิกหรือไม่ ในเม่ือเจา้หน้าท่ีเก็บสมุดตั้งแต่เวลา 09.30 น. แล้ว ตามท่ี

สมาชิกขา้งตน้อภิปราย เร่ืองการเป็นสมาชิกหรือไม่นั้นเร่ืองน้ีสําคญั เพราะฉะนั้นขอเสนอว่าการประชุม

คราวหนา้ให้เตรียมทะเบียนทั้งหมดของสหกรณ์ฯ มาดว้ย และสมาชิกเซ็นรับ ณ ตาํแหน่งท่ีเป็นสมาชิกให้

เซ็นช่ือรับบตัรไป สําหรับผูท่ี้มาทีหลงัและไม่รู้ว่าเป็นสมาชิกหรือไม่ เพราะนาํแต่บตัรประชาชนมาแสดง

และผูท่ี้จะเลือกตั้งไดต้อ้งเป็นสมาชิก โดยตอ้งให้ฝ่ายจดัการเตรียมทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งมาพร้อม

ดว้ย เพื่อใหเ้ซ็นรับบตัรเลือกตั้ง ณ ขณะนั้นเลย 

 ต่อจากนั้น ประธานกรรมการเลือกตั้งไดข้อให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ซ่ึงมีผูส้มคัร

รวม 2 คน แสดงตวัพร้อมแสดงวสิัยทศัน์  ดงัน้ี.- 

 หมายเลข 1 ศาสตราจารยโ์อภาวดี  เข็มทอง ไดแ้สดงวิสัยทศัน์ ดงัน้ี.- เป็นศาสตราจารยผ์ลงานทาง

สหกรณ์คนเดียวในประเทศไทยไม่ใช่ศาสตราจารยพ์ิเศษ โดยอาสาเขา้มาเป็นกรรมการดาํเนินการ แต่ท่ีอาสา

เขา้มาเป็นกรรมการไม่ไดเ้ขา้มาเพื่อสหกรณ์ฯ โครงการใดโครงการหน่ึง เขา้มาเพื่อสหกรณ์ฯ เพราะวา่จาก

ประสบการณ์สหกรณ์เคหสถานทัว่โลกเจริญงอกงามอยา่งดีมาก ยกตวัอยา่ง ประเทศโปแลนด์ สหกรณ์เป็น

ท่ียอมรับนบัถือของรัฐบาลมากและไดรั้บการยินยมิให้ทาํการแทนการเคหะแห่งชาติ เพราะฉะนั้นผูท่ี้สมคัร

เขา้มาเป็นกรรมการควรตั้งใจบริหารธุรกิจสหกรณ์ ตามหลกัการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และทุกคนใน   

สหกรณ์ฯ ตอ้งมีจิตสหกรณ์ และมองทุกคนในแง่ดี  

 หมายเลข 2 นายศุภชยั  เหลืองสัมฤทธ์ิ ไดแ้สดงวสิัยทศัน์ ดงัน้ี.- เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ปี 2522 

อาศยัอยู่ในหมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) โดยอาสาเขา้มาเป็นกรรมการดาํเนินการ เพราะได้

รับทราบปัญหาของสหกรณ์ฯ ซ่ึงมีหลายโครงการ ซ่ึงโครงการเคหสถาน 4 มีผูพ้กัอยู่อาศยัมาก        และ

อยากเขา้มาแกไ้ขในเร่ืองความสะอาด และการจดัระเบียบภายในหมู่บา้น จะนาํประสบการณ์จากการทาํงาน

มาปรับแกไ้ขส่ิงเหล่าน้ีใหดี้ข้ึน 

 และผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการ จาํนวน 1 คน แสดงตวัพร้อมแสดงวสิัยทศัน์  ดงัน้ี.- 

 หมายเลข 1 นางสาวนนัทพร ธรรมสุทธิโธ ไดแ้สดงวิสัยทศัน์ ดงัน้ี.- เพื่อเขา้มาตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด และไม่ได้สามารถท่ีจะตรวจสอบนอกเหนือจาก

ระเบียบกาํหนดได ้โดยเป็นขา้ราชการบาํนาญจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
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 พร้อมแจง้ท่ีประชุมว่าจะเร่ิมขบวนการเลือกตั้งท่ีไดแ้จง้ให้ทราบแล้ว โดยจะแจง้ผลการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2561 ในระเบียบวาระท่ี 6 

  มติ 1. ท่ีประชุมเลือกตั้งบุคคลทั้ง 9 คน เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง 

   2. เห็นชอบใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งดาํเนินการเก่ียวกบัการเลือกตั้งและนาํผลการ

เลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2561 เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่วิสามญั

สมาชิก คร้ังท่ี 1/2561 ในระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาอนุมัตร่ิางระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 

              กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกจิการ พ.ศ. 2561 

นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ เสนอว่า พิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์เคหสถาน

กรุงเทพ ฯ จาํกดั ว่าด้วย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ         

พ.ศ. 2561 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ 62(5),ขอ้63,ขอ้70 (9) และขอ้ 88 ท่ีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ  คร้ังท่ี 25/2561  เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 ได้กาํหนดระเบียบสหกรณ์

เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ว่าดว้ย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบ

กิจการ พ.ศ .  2561โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่วิสามัญค ร้ัง ท่ี  1 /2561  ดัง ต่อไปน้ี  . -
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นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า สําหรับระเบียบวาระท่ี 4 ตามท่ีคณะกรรมการ

ดาํเนินการนาํเสนอท่ีประชุม ขอให้แกไ้ขช่ือระเบียบวาระให้ถูกตอ้งเป็น “พิจารณาอนุมติั...” เพราะตอ้งให้     

ท่ีประชุมพิจารณา 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ สืบเน่ืองจากการประชุมใหญ่

สามญัประจาํปี 2560 วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2561 ไดมี้การบรรจุพิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย การสรร

หาการเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ ดว้ยปรากฎในขอ้เท็จจริงแลว้จะมีความผิดพลาด

การเขา้สู่ตาํแหน่งของกรรมการดาํเนินการในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลง หลงัจากไดปิ้ดรับสมคัรไป

แลว้ อาจจะเป็นกรณีเจ็บป่วย เสียชีวิตอะไรต่างๆ ซ่ึงทาํให้ตาํแหน่งกรรมการวา่งลง ซ่ึงไม่สามารถรับสมคัร

หรือสรรหาเพิ่มเติมได ้เน่ืองจากงระเบียบไม่เปิดช่องไว ้จึงมีการท่ีจะพจิารณาระเบียบใหม่ใหร้องรับในกรณี

ท่ีบงัเอิญ ถา้มีตาํแหน่งกรรมการวา่งลง หลงัจากไดปิ้ดรับสมคัรแลว้หรือในขณะท่ีประชุมกรรมการว่างลง

กรณีลาออก 2 คน โดยเสนอร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ ปี 2561 ให้ท่ีประชุมแห่งน้ีพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ ถา้ท่ีประชุม

ใหญ่แห่งน้ีใหค้วามเห็นชอบ จะมีผลในวนัถดัไป โดยจะนาํไปใชใ้นการประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี

ในคร้ังต่อไป โดยร่างระเบียบใหม่เป็นแนวเดียวกนักบัร่างระเบียบเดิม เพียงแต่เพิ่มขอ้บกพร่องเล็กน้อย

ตามท่ีไดเ้สนอไปขา้งตน้ ในกรณีประสบปัญหากรรมการวา่งลง หลงัจากการปิดรับสมคัรแลว้หรือในขณะ

วนัประชุมใหญ่มีกรรมการลาออกและถอนตวัหรือว่างลง เพื่อจะไดส้ามารถสรรหาหรือเลือกตั้งกรรมการ

เขา้แทนท่ีในตาํแหน่งท่ีว่างลง เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั โดยใช้เอกสารใบแทรกแก้ไขเพิ่มเติมท่ีแจก

สมาชิก คณะกรรมการดาํเนินการไดป้รับปรุงแกไ้ขก่อนเขา้ท่ีประชุม ส่วนเอกสารร่างท่ีจดัส่งให้สมาชิกไป

พร้อมกบัระเบียบวาระการประชุมเป็นเอกสารท่ีส่งแนบไป ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบระเบียบใหม่-เก่า 

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

นางสาวนันทนา บุญโพธ์ิแก้ว สมาชิกอภิปรายว่า มีคาํถามอยากไดค้าํตอบ เม่ือมีการประชุมใหญ่             

ท่ีผา่นมา ไดมี้การเลือกผูต้รวจสอบกิจการและมีการประกาศผลไดเ้รียบร้อยแลว้ ผูต้รวจสอบท่ีไดรั้บความ

ไวว้างใจจากสมาชิกท่ีเลือก ถา้ท่านคิดว่าท่านไม่สามารถท่ีจะดาํเนินการตรวจสอบได ้จะดว้ยปัญหาใดๆ                                   

ก็ตาม ทาํไมท่านไม่สละสิทธ์ิ ณ เวลานั้นวนันั้น ท่านมาสละสิทธ์ิโดยการลาออกในวนัถดัมา จึงตอ้งมีการ

ประชุมในวนัน้ี ถามวา่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอ้งมีค่าใชจ่้าย สมาชิกตอ้งใชเ้วลา ตอ้งสละเวลา เพื่อจะไดไ้ม่

ตกข่าว จะไดไ้ม่ถูกมดัมือชกหรือถูกจบัเป็นตวัประกนั ถามวา่ในกรณีน้ีใครจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในวนัน้ีทั้ งหมด ผูต้รวจสอบกิจการท่ีได้รับเลือกตั้ งใช่หรือไม่ เพราะถ้าท่านทราบว่าไม่สามารถท่ีจะ

ดาํเนินการได ้ถา้ท่านสละสิทธ์ิวนันั้นและไม่รับเลย ในขณะท่ีมีการประชุมอยูเ่ราสามารถท่ีจะคดัเลือกบุคคล

ข้ึนมาได ้ถามว่าถา้ในกรณีตรงน้ีเราพูดถึงจริยธรรมของผูต้รวจสอบกิจการไม่มีนะ และถามว่าเหตุการณ์            

ผา่นไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 จนจะครบปี และจะมีการประชุมในปีหน้าท่ีครบปี ถามวา่ผูต้รวจสอบ
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กิจการจะตรวจทนัไหม อย่าตอบว่าทนัเพราะส่วนตวัไม่เช่ือว่าทนั ในหน่ึงปีในสหกรณ์ฯ แต่ละโครงการ

จะตอ้งมีรายรับรายจ่าย และตอ้งไม่มีการสุ่มตวั เพราะการสุ่มตรวจปัญหาจะตามมา  

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม แจง้ว่า ตามท่ีสมาชิกสอบถามไม่อยู่ในวาระท่ีจะพิจารณา 

หากตอ้งการเสนอใหน้าํเขา้ในวาระอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นขอดาํเนินการในวาระพิจารณาก่อน 

นางสาวนันทนา บุญโพธ์ิแก้ว สมาชิกไดอ้ภิปรายว่า ไม่ไดเ้พราะเม่ือสักครู่รองประธานกรรมการ

แจง้ในเร่ืองระเบียบ ถา้ตรงน่ีผา่นไปมนัคือจบใช่หรือไม่ เราอยา่หนีปัญหา เราตอ้งเผชิญหนา้ปัญหา ไม่ได้

อภิปรายตีรวนหรือหาเร่ือง แต่เราควรจะจบในแต่ละเร่ืองในแต่ละขอ้ความ 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า  ขอบคุณสมาชิกท่ีได้ตั้ งข้อสัง เกต 

คณะกรรมการดาํเนินการจะรับไวเ้พื่อพิจารณา แต่ในช่วงน้ีใคร่ขอให้สมาชิกพิจารณาเร่ืองร่างระเบียบ

สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ว่าด้วย การสรรหา ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการ และ              

ผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2561 ท่ีอยูใ่นวาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ และขอใหพ้ิจารณาทีละหนา้ โดย

เร่ิมตั้งแต่ หนา้ 1-13 และขอปรับหนา้ 3 ในคอลมัน์ท่ี 3 ปรับแก ้จาก “ตามนิยามขอ้ 4 (5)” เป็น “ตามนิยามขอ้ 

4 (3)”  

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายว่า ก่อนอ่ืนพิจารณาขอให้กรรมการระบุเป็นข้อ                 

ไม่ควรระบุเป็นหนา้ เป็นการลาํบากท่ีจะพิจารณาเหมือนกนั จะทาํให้สมาชิกตามไม่ถูกตอ้ง มีประเด็นขอ้ 7 

มีการแกไ้ข “ให้แลว้เสร็จไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั” เป็น “ให้แลว้เสร็จไม่นอ้ยกวา่สิบห้าวนั” ซ่ึงเท่าท่ีผา่นมา

สิบห้าวนั ยงัไม่มีผูม้าสมคัร อย่างคร้ังน้ีเป็นตน้ ทาํให้พวกท่านตอ้งใช้โทรศพัท์ติดต่อหาคนกนัเองเข้ามา

สมคัร แต่ประเด็นน้ีไม่ติดใจ ท่านจะติดต่อใครให้มาเร่ืองของท่านเป็นการภายใน แต่ประเด็นคือระยะเวลา

ควรจะเท่าเดิมแลว้ควรท่ีจะเพิ่มคือ ขอให้มีกาํหนดจาํนวนวนัและมีการประกาศท่ีชดัเจน ประกาศล่วงหน้า

ขนาดไหนอยา่งไรให้ผูส้นใจมาสมคัร เพราะการรับสมคัรช่วงการประชุมใหญ่วสิามญัไม่ข้ึนป้าย ประเพณีท่ี

เคยปฏิบติักนัมาคือข้ึนป้ายประกาศรับสมคัร แต่ปีน้ีไม่ยอมข้ึนป้ายและใช้วิธีโทรศพัท์ติดต่อกนัเองแบบน้ี 

ถูกตอ้งแลว้หรือช่วยระบุใหช้ดัเจนดว้ยเก่ียวกบัเร่ืองการประกาศ 

นายวธิาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีสมาชิกตั้งขอ้สังเกตในหมวด 1 ขอ้ 6 จาก

ข้อ 6 ร่างเดิม “ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าสามสิบวนั” ร่างใหม่ เป็น “ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั” 

หมายถึงว่า “ขอ้ 6 สหกรณ์จะกาํหนดและประกาศวนัรับสมคัร รวมทั้งรับสมคัรผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการให้แลว้เสร็จก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั ให้สมาชิกท่ีประสงคจ์ะสมคัรรับเลือกตั้ง

เป็นกรรมการ ยื่นใบสมคัรตามแบบทา้ยระเบียบน้ีดว้ยตนเองพร้อมเอกสารท่ีกาํหนด” ไม่น้อยคือถอยร่น 

ยกตวัอย่างว่า ถา้ประชุมใหญ่ในวนัน้ีตอ้งถอยไปไม่น้อยกว่า 15 วนั ตอ้งดาํเนินการกระบวนการรับสมคัร

เพื่อให้ได้ผูส้มัครเข้ามาก่อน ซ่ึงคณะกรรมการตั้ งระยะเวลาร่นถอยลงมาน้อย เพื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน                    

ท่ีเคยเกิดข้ึน เช่น กรรมการบางท่านอาจจะสมคัรและขอถอนตวัหรือเกิดเจ็บป่วยไม่สะดวกในการสมคัร                

ขอถอนตวัหรือเสียชีวิต จะได้มีการเปิดสมคัรเพิ่ม เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งได้ทนั เป็นการ

ปรับแกร้ะยะเวลาจากสามสิบวนัเป็นสิบห้าวนัเท่านั้นเอง ถา้ท่ีประชุมจะปรับเปล่ียนระยะเวลากลบัไปเท่า
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เดิมหรือปรับแกใ้ห้เป็นสิบห้าวนัตามท่ีคณะกรรมการเสนอร่าง จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาว่า จะให้คงไว ้

“สามสิบวนั” ตามระเบียบเดิม หรือ “สิบหา้วนั” ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

รศ.กัลยาณี  ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายว่า ไม่เห็นความจาํเป็นอนัใดท่ีจะต้องแก้ไข เพราะไม่ได้

แก้ปัญหาอนัใด ซ่ึงคณะกรรมการให้เหตุผลประกอบว่า “เพื่อความคล่องตวัในทางปฏิบติั” ตอ้งอธิบาย

ข้อความน้ีก่อน จาก “สามสิบวัน” เป็น “สิบห้าว ัน” และสามารถปฏิบัติได้จริงขนาดไหน ขอให้

คณะกรรมการช้ีแจงก่อน เน่ืองจากเอกสารน้ีเป็นเอกสารสําคญั คณะกรรมการควรแจกให้สมาชิกก่อนมีการ

ประชุม อยา่งนอ้ยตอ้งประมาณหน่ึงสัปดาห์ และมาแจกแบบน้ีถือวา่ใชไ้ม่ได ้ขอความกรุณาคณะกรรมการ

ท่านอ่ืนต่อไปในสมยัหน้าดว้ย ถา้จะมีการแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบัแบบน้ีตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณา เพราะ

สมาชิกต้องมีเวลาไปเปรียบเทียบกับระเบียบเก่าด้วย จะมารวบรัดแบบน้ีไม่ได้ เหมือนกับท่ีประธาน

กรรมการแจง้ระเบียบวาระท่ี 2 ใหท่ี้ประชุมรับทราบขอ้บงัคบั ซ่ึงไม่ทราบวา่เป็นการรับทราบหรือพิจารณา 

ถา้เพียงนาํวาระเขา้มาเพื่อรับทราบ คณะกรรมการไม่ตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหเ้สียค่าเบ้ียประชุม เพียงแต่ทาํ

หนงัสือเวยีนถึงสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคน สมาชิกสามารถรับทราบได ้ไม่ไดมี้ความปรารถนาอนัใดท่ีจะทาํให้

เสียเวลา เพราะเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสําคญั ซ่ึงเป็นระเบียบท่ีจะตอ้งใชป้ฏิบติัต่อๆไป ตอ้งมีเวลาในการพิจารณา

พอควร เพราะฉะนั้นขอให้คณะกรรมการอธิบายว่า ถา้เปล่ียนจาก “สามสิบวนั” เป็น “สิบห้าวนั” มีความ

คล่องตวัอยา่งไร เพราะเหตุผลตามท่ีคณะกรรมการแจง้ไว ้

นายวธิาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีใหเ้หตุผลประกอบวา่ “เพื่อความคล่องตวั

ในทางปฏิบติั” มีความคล่องตวัในกรณีท่ีปิดการรับสมคัรไปแลว้ บงัเอิญผูส้มคัรอาจขอถอนตวัหรือเสียชีวิต 

จาํเป็นตอ้งประกาศรับสมคัรเพิ่มให้ครบตามตาํแหน่งท่ีว่าง เม่ือประกาศรับเพิ่มต้องมีระยะเวลาในการ

ประกาศรับ ถา้กระชั้นชิดท่ีจะตอ้งจดัการประชุมใหญ่และตอ้งยืนท่ีสามสิบวนั และการประกาศรับสมคัร

เพิ่มไม่ได ้จึงขอลดลงมาวา่ไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั เพราะจะใชส้ามสิบวนัก็ไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนัอยูดี่ 

รศ.กลัยาณ ี ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ คณะกรรมการสิบหา้วนันบัจากไหน 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า นบัตามการประชุมใหญ่ปรากฏรายละเอียด

ตามสาระขอ้ความของขอ้ 6 และร่างฉบบัน้ีส่งไปพร้อมกบัวาระการประชุม เพียงแต่เอกสารท่ีกาํลงัพิจารณา

เป็นเอกสารเพิ่มท่ีมีบางขอ้ความเท่านั้นท่ีปรับแกเ้สนอเขา้มา 

รศ.กัลยาณี  ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ ยงัไม่เขา้ใจสิบห้าวนันบัก่อนการประชุมใหญ่ ความหมาย

คือจะรับสมคัรสิบหา้วนัก่อนการประชุมใหญ่หรือปิดการรับสมคัรสิบหา้วนัใช่หรือไม่ 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ เน้ือหาในขอ้ 6 ชดัเจน คือ ..รวมทั้งรับสมคัร

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหแ้ลว้เสร็จก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั... 

รศ.กัลยาณี  ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายว่า ต้องแล้วเสร็จภายในสิบห้าวนัก่อนการประชุมใหญ่                 

ใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นช่วงสิบหา้วนัก่อนประชุมใหญ่ไม่มีการรับสมคัรใช่หรือไม่ แลว้ผูส้นใจสมคัรเขา้มา

เกิดเสียชีวติพอดี จะทาํอยา่งไร 
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นายวธิาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีสมาชิกอภิปราย คณะกรรมการจึงตอ้งยก

ร่างระเบียบน้ีข้ึนมาเพื่อรองรับในขอ้อ่ืนๆ  และยงัมีประเด็นระหวา่งระเบียบเก่ากบัระเบียบใหม่ คือ ระเบียบ

เก่า “ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั” แต่ระเบียบใหม่ร่นลงมา “ไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั”  

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงสมาชิกว่า สําหรับระเบียบวาระท่ี 2               

ในกรณี รับทราบ เพราะไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบจากการประชุมใหญ่สามญัสมาชิกปีท่ีผา่นมาเรียบร้อย

แล้ว เม่ือท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเสร็จ ได้ทาํหนังสือจัดส่งไปให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นชอบ                         

โดยผา่นนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน สาํหรับการจดัส่งเอกสารการประชุมไดจ้ดัส่งไปแลว้             แต่

เอกสารเพิ่มทางกรมส่งเสริมสหกรณ์แนะนาํวา่ใหท้าํตารางเปรียบเทียบการแกร้ะเบียบประกอบการพิจารณา 

เพื่อใหส้มาชิกเขา้ใจและง่ายกนัข้ึน 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ประเด็นส่วนคือในวิธีปฏิบติัท่ีผา่นมาให้เสร็จไม่

นอ้ยกวา่สามสิบวนั ฝ่ายจดัการตอ้งนาํตวัเลขน้ีวา่ตอ้งทาํทุกอยา่งให้เสร็จส้ินก่อนหนา้สามสิบวนั โดยจะทาํ

ตารางเล่ือนข้ึนไปตามลาํดบั ตอ้งให้เวลาในการรับสมคัรก่ีวนั ให้เวลาในการประกาศก่ีวนั ซ่ึงเป็นวิธีการท่ี

ฝ่ายจดัการปฏิบติัประจาํ เม่ือคณะกรรมการขยายออกมาจากสามสิบวนัเป็นสิบห้าวนั ตอ้งมีการร่นลงมา

สําหรับผูป้ฏิบติังาน เพราะตอ้งใช้ตวัเลขน้ีว่าไม่น้อยกว่าสิบห้าวนัหรือสามสิบวนัเป็นเกณฑ์ เพื่อไปทาํ

ตารางเวลาในการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ เร่ิมตั้งแต่วนัประกาศรับสมคัรวนัไหน เพื่อให้มีเวลาในการรับ

สมคัรในการประกาศและกาํหนดการต่างๆ นั้นรับรองไม่มีบรรลุผลตามท่ีคณะกรรมการไดอ้ธิบายแน่นอน 

เพราะถา้เล่ือนมาสิบห้าวนัใหเ้หลือเวลานอ้ยสิบหา้วนั ฝ่ายจดัการก็เล่ือนกลบัมาเหมือนกนั เพื่อใหต้รงตามท่ี

กาํหนดไวใ้นระเบียบ เพราะฉะนั้นคือสามสิบหรือสิบห้าวนัไม่ไดช่้วย แต่ส่ิงท่ีตอ้งการให้มีความชดัเจนว่า 

คณะกรรมการตอ้งประกาศรับสมคัรล่วงหนา้ก่ีวนัและการประกาศโดยเปิดเผยใช้วิธีอะไรไดบ้า้ง เช่น การ

ติดป้าย คร้ังน้ีไม่ยอมติดป้ายทั้งท่ีเคยปฏิบติักนัมาแต่ไม่ยอมปฏิบติั เม่ือไม่มีผูม้าสมคัรใชว้ิธีติดต่อและคงไม่

ติดต่อคนท่ีไม่สนิทสนม เพราะฉะนั้นขอแก้ไขให้กาํหนดวนัรับสมัครก่อนวนัประชุมใหญ่สองเดือน                

แต่คณะกรรมการจะกาํหนดสิบห้าวนัไม่ติดใจ เพราะตอ้งการให้ประกาศก่อนล่วงหน้าสองเดือนและ

ประกาศโดยเปิดเผยและปฏิบติัตามประเพณีท่ีเคยปฏิบติัมา โดยข้ึนป้ายเพื่อสมาชิกจะไดรั้บทราบกนัอย่าง

ทัว่หนา้ ส่วนคณะกรรมการอา้งวา่ทาํไมถึงพึ่งทาํตารางเปรียบเทียบแบบน้ี สหกรณ์ฯ มีประเพณีปฏิบติัแบบ

น้ีมาตั้งนานแล้ว ไม่เคยท่ีจะมานาํเสนอตารางเปรียบเทียบแบบน้ีทีหลงั เป็นหลกัการท่ีทางกรมส่งเสริม

สหกรณ์แนะนาํมาตั้งนานแลว้และไดป้ฏิบติัเช่นน้ีมานานแลว้เช่นกนั ทุกคร้ังท่ีส่งหนงัสือเชิญประชุมแกไ้ข

ขอ้บงัคบัจะมีตารางเปรียบเทียบเก่า-ใหม่ แบบน้ีใหส้มาชิกพิจารณาง่ายมาตลอดเวลา ไม่ทราบวา่เป็นมือใหม่

หดัขบัหรืออยา่งไรจึงเกิดเหตุการณ์อยา่งน้ีได ้

นายมาริษ  คุณากร สมาชิกอภิปรายว่า ได้อาศยัอยู่ในหมู่บ้านสหกรณ์ตั้งแต่พ.ศ.2521 ได้ผ่าน

เหตุการณ์อะไรมากมายเหมือนกบัสมาชิกขา้งตน้ได้อภิปราย สําหรับเร่ืองการตามพวกพอ้งเขา้มาเป็นกนั              

ทุกรุ่น เรียกเฉพาะพวกพอ้งตวัเองท่ีตวัเองรู้จกัและสนิทสนมข้ึนมาเป็นกรรมการ ซ่ึงเป็นการท่ีไม่ถูกตอ้ง

ท่ีสุด ไม่วา่รุ่นไหนก็ตามท่ีเคยพบมีพวกพอ้งทั้งนั้น ซ่ึงในความเป็นจริงส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ตอ้งนาํคุณสมบติัและ
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เจตนารมณ์ท่ีจะนาํมาพฒันาสหกรณ์ฯ หรือคหบาลของตนเองมาเป็นจุดเด่น เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่เขา้มาเพื่อจะ

อาสาเขา้มาเพื่อพฒันาหมู่บา้น ไม่ใช่เลือกพรรคพวกตวัเองข้ึน เพราะเท่าท่ีทราบและผา่นมาทุกยุคทุกสมยั 

และปฏิบติัแบบน้ีเกือบทุกรุ่น และทาํใหผู้ท่ี้สนใจไม่กลา้มาสมคัร เพราะไดรั้บการถ่ายทอดวฒันธรรมท่ีไม่ดี

ต่อเน่ืองกนัมาจนคนดีๆ ไม่อยากเขา้มายุ่ง เขา้ประเด็นร่างระเบียบ ขอ้ 6 เก่ียวกบัระยะเวลาการรับสมคัร 

ส่วนตวัมีความเห็นวา่ ท่ีผา่นมามีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองการตรวจสอบคุณสมบติัวา่ผูส้มคัรจะเขา้เกณฑ์หรืออยู่

นอกหลกัเกณฑ์หรือไม่เป็นเร่ืองน่าเห็นใจ สาํหรับการเล่ือนระยะเวลาก่อนการประชุมใหญ่สามสิบวนัเป็น

สิบห้าวนั ซ่ึงเป็นขอ้เสนอท่ีดีและเป็นระเบียบการท่ีดี คือทาํให้ผูท่ี้จะมาสมคัรจริงหรือไม่สมคัรจริงไดมี้

โอกาสถอนตวัในช่วงสิบห้าวนัได ้และในช่วงสิบหา้วนัท่ีเหลืออยู ่ทางคณะกรรมการดาํเนินการยงัมีโอกาส

ท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขและตรวจสอบคุณสมบติัไดท้นั โดยความเห็นส่วนตวัอยากให้แกข้อ้บงัคบัเป็น หากมี

ผูส้มคัรประสบอุบติัเหตุหรือเปล่ียนใจก่อนการประชุมใหญ่ 1 วนั อยากให้รับสมคัรในท่ีประชุมใหญ่แต่ติด

ตรงท่ีการตรวจสอบคุณสมบติั เพราะหากรับสมคัรในท่ีประชุมการตรวจสอบคุณสมบติัอาจจะไม่เรียบร้อย 

เม่ือเลือกตั้งเรียบร้อย ปรากฎวา่ไม่ผา่นเกณฑ์ ขอให้ความคิดเห็นวา่การอา้งธรรมเนียมปฏิบติัในยุคปัจจุบนั 

ขอให้ยกเลิกไดแ้ลว้ เพราะปัจจุบนับา้นเมืองเปล่ียนแปลงไปมาก เพราะฉะนั้นส่ิงไหนท่ีเคยมีประสบการณ์

ในเชิงไม่ดีมาตลอด มีความเช่ือว่าทุกคนสามารถเปล่ียนแปลงได ้และสามารถเปล่ียนแปลงเม่ือไหร่ก็ไดท่ี้

เห็นวา่สมควรจะเปล่ียนแปลง ไม่ควรยดึติดอยูก่บัของโบราณ ซ่ึงเป็นธรรมเนียมปฏิบติั 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ในประเด็นของหมวด 1 ขอ้ 6 หากสมาชิกไม่

ติดใจท่ีจะปรับแกจ้าก สิบห้าวนั ให้กลบัไปเป็น สามสิบวนั และวิธีปฏิบติัในการประกาศเปิดรับสมคัรยงั

ดาํเนินการดงัท่ีผา่นมา 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ไม่ติดใจในการแกไ้ขจากสิบห้าวนั เพียงแต่ตอ้งมี

การกาํหนดระยะเวลาประกาศรับสมคัรตอ้งกาํหนดให้ชดัเจน ตอ้งแกไ้ขเร่ืองน้ีก่อนถึงจะมีสิบห้าวนันาํไป

ประกอบกนั 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ ฝ่ายจดัการจะมีวธีิการจดัการก่อนการ

เลือกตั้ง เสร็จส้ินการปิดรับสมคัรประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ทุกคร้ัง 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ เพราะฝ่ายจดัการมีเกณฑก์ารทาํงานสามสิบวนั 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ ท่ีคณะกรรมการเผือ่ไว ้กรณีท่ีมีปัญหา 

เพราะการตายเกิดข้ึนไดเ้สมอ เพราะยงัมีระเบียบรองรับ 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ เม่ือเป็นขอ้เสนอ คณะกรรมการตอ้งนาํมาพิจารณา

ดว้ย ใหก้าํหนดการประกาศรับสมคัรอยา่งนอ้ยสองเดือน 

 ศาสตราจารย์ โอภาวดี เข็มทอง สมาชิกอภิปรายวา่ ประเด็นของการแกไ้ขระเบียบ ซ่ึงเคยเสนอในท่ี

ประชุมใหญ่ท่ีผา่นมา การแกไ้ขปัญหาทั้งหมดตอ้งเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอช่ือคู่แข่งในท่ีประชุมใหญ่ได ้

เพราะในบางกรณีไม่วา่จะประกาศเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย หรือกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการไม่ครบ สหกรณ์
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ฯ ตอ้งมีทางเลือก ฉะนั้นขอแกไ้ขให้มีทางเลือกตามท่ีประชุมใหญ่จะเสนอได ้เพราะจะแกไ้ขปัญหาทั้งหมด

ท่ีอภิปรายมาวา่ไม่โปร่งใส 

รศ.กัลยาณี  ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ คณะกรรมการเสนอขอแกไ้ขระเบียบตอ้งการจะเล่ือนจาก 

สามสิบวนั เป็น สิบห้าวนั เพื่อว่าหากมีผู ้สมัครลาออกหรือเสียชีวิตลงในช่วงระหว่างเปิดรับสมัคร                  

ซ่ึงเห็นวา่ไม่ไดเ้ป็นการแกไ้ขปัญหา เพราะจุดประสงคท์าํอยา่งไรจะไดผู้ม้าแทนจากการลาออกหรือเสียชีวิต 

หลงัจากรับสมคัรหรือลาออก คณะกรรมการแก้ปัญหาโดยให้ท่ีประชุมใหญ่เสนอช่ือผูท่ี้สมควรจะเป็น

กรรมการ ณ ท่ีประชุมใหญ่ ซ่ึงระยะเวลาสามสิบวนัดีแลว้เพื่อให้ฝ่ายจดัการปฏิบติังานสะดวกและสามารถ

จะจดัพิมพ์หนังสือเพื่อแจกสมาชิกได้ทนัเวลา เสนอว่าควรจะให้คงเดิมไวคื้อสามสิบวนั และไม่มีความ

จาํเป็นตอ้งแกเ้ป็นสิบหา้วนั  

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติแกไ้ขระเบียบ หมวด 1 ขอ้ 6. ซ่ึงท่ีประชุมไดล้งมติ (โดยวิธียกมือ) 

ผลปรากฏ ดงัน้ี.- 

 1.ขอใหป้รับแกไ้ขร่างระเบียบ หมวด 1 ขอ้ 6. เป็น สิบหา้วนั   จาํนวน       56 เสียง 

 2.ขอใหค้งไวต้ามระเบียบเดิม หมวด  1 ขอ้ 6. เป็น สามสิบวนั จาํนวน     141 เสียง 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแก้ไขระเบียบ 

หมวด 1 ขอ้ 9.  

นายณฐัวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ เน่ืองดว้ยเดิมระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย การสรรหาฯ การ

เลือกกรรมการของสหกรณ์ฯ เม่ือ 30 ปีมาแลว้เสนอในท่ีประชุมใหญ่ไดเ้ลย ตอ้งการกรรมการจาํนวนเท่าไหร่

เสนอได ้และทาํการโหวตคะแนนแบบเปิดเผย สมมติวา่เลือกกรมการ 5 คน หากจะเลือกนาย ก ตอ้งเลือกคน

เดียว ไม่มีการเลือกหลายคน เสร็จแลว้เกิดความยุง่ยากข้ึนมา สหกรณ์ฯ จึงมีการร่างระเบียบสรรหาเพือ่เปิดรับ

สมคัรเพื่อตรวจสอบคุณสมบติัผูท่ี้จะมาเป็นกรรมการ เพราะกรรมการตอ้งมาดูแลกิจการสหกรณ์ฯ คุณสมบติั

ตอ้งพร้อม ผูส้มคัรมาจากสมาชิกตอ้งมีการตรวจสอบคุณสมบติั กาํหนดหมายเลข ประกาศโดยเปิดเผยภายใน

สามสิบวนั ตอ้งมีการลาํดบัขั้นตอน ขอสรุปวา่อยากเสนอใหค้งไวต้ามระเบียบเดิม ไม่อยากใหแ้กไ้ข เพราะใน

ระเบียบแต่ละขอ้ท่ีผา่นมาเป็นกลลวงทั้งนั้น ประเด็นสาํคญัคือ เดิม “ข้อ 9.ในกรณีท่ีผูส้มคัรคนใดขอถอนการ

สมคัรรับเลือกตั้ งต้องทาํเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการในวนัประชุมใหญ่ให้ประธานกรรมการ

ประกาศถอนการสมคัรรับเลือกตั้งของผูส้มคัรคนนั้นและให้เจา้หน้าท่ีถอนช่ือและหมายเลขประจาํตวัออก

ทนัที โดยให้คงหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรายอ่ืนไวค้งเดิม และคณะกรรมการนาํเสนอเขา้มาขอแก้ไขว่า 

ใหม่ “ขอ้ 9.ในกรณีท่ีผูส้มคัรคนใดขอถอนการสมคัรรับเลือกตั้ง ตอ้งทาํเป็นหนงัสือแจง้ต่อประธาน หรือดว้ย

วาจาต่อท่ีประชุมใหญ่ รวมถึงตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการท่ีวา่งลงหลงัจากการปิดรับสมคัรแลว้ให้ประธาน

ถอนการสมคัรรับเลือกตั้ง ถอนช่ือและหมายเลขประจาํตวัของผูน้ั้นออก โดยใหค้งหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัร

รายอ่ืนไวค้งเดิม พร้อมแจง้จาํนวนตาํแหน่งกรรมการท่ีว่างเพิ่มเติม” โดยเพิ่มว่าให้แจง้ในท่ีประชุมใหญ่ได ้

เห็นวา่ไม่ควร หากจะถอนตอ้งถอนในขณะท่ีรับสมคัร เพราะมีห้วงเวลาในการรับสมคัรภายในสามสิบวนัท่ี

ไดมี้การลงมติก่อนหนา้ เพราะระหวา่งนั้นฝ่ายจดัการมีการตรวจสอบคุณสมบติั ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บ
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เลือกตั้งเป็นกรรมการและมาเลือกในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อสมาชิกไดศึ้กษาประวติัผูรั้บสมคัรมีความเป็นมา

อย่างไร นอกจากท่ีสหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนแล้ว มีแนวคิดเก่ียวกับสหกรณ์ฯ 

อย่างไร สมาชิกจะไดมี้ดุลยพินิจในการท่ีจะเลือกกรรมการท่ีจะมาช่วยดูแลกิจการในฐานะสมาชิกทุกท่าน

เป็นผูถื้อหุ้น และมาเพิ่มอีกวรรคว่า “ในกรณีวนัประชุมใหญ่ มีจาํนวนผูส้มคัรเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวน

กรรมการท่ีพึงมีในปีนั้นๆ ก็ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผย (ยกมือ) และหากมีจาํนวนผูส้มคัรน้อย

กว่าจาํนวนกรรมการท่ีพึงมีในปีนั้นๆ ให้ถือว่าผูส้มคัรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และให้ท่ีประชุมใหญ่

เสนอช่ือสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้สมาชิกเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมให้ครบตามจาํนวนท่ีขาดโดย

วิธีเปิดเผย (ยกมือ)”  เพราะฉะนั้นวธีิสรรหาตอ้งยกเลิกระเบียบไป และมีการเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งข้ึนมา 

ตอ้งปฏิบติัตามน้ี ไม่ใช่มาเปิดเผยตรงน้ี และในอนาคตจะไม่มีผูม้าสมคัร เพราะมาให้ท่ีประชุมใหญ่เสนอช่ือ

และใหส้มาชิกเลือกดีกวา่ แต่เห็นวา่เป็นเร่ืองไม่ถูกตอ้ง เพราะถา้ตอ้งการเป็นกรรมการตอ้งอาสาและมาสมคัร

ให้ตรวจสอบคุณสมบติั ให้มีการนาํเสนอนโยบายต่างๆ ให้สมาชิกเลือกได ้ส่วนน้ีถือวา่สาํคญั และกรณีท่ีปิด

รับสมคัร สมมติว่าตอ้งการกรรมการ 5 คน หรือหลังจากปิดมีการถอนตวัหรือว่ากรรมการมีอนัเป็นไป 

ระเบียบใหม่ท่ีขอแกไ้ขแจง้ว่าให้เสนอช่ือ เพราะฉะนั้นผูท่ี้สมคัรก็เสียเปรียบ เพราะขอให้คงขอ้ความตาม

ระเบียบเดิมไวไ้ม่ตอ้งแกไ้ขขอ้ความใหม่ 

นายวธิาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ รายละเอียดร่างระเบียบในขอ้ 9. จะมีวรรคแรก

และวรรคสอง สามารถรองรับตามท่ีสมาชิกไดอ้ภิปราย ในกรณีท่ีมาสมคัรเกินจาํนวนตอ้งดาํเนินการตาม

กระบวนการเลือกตั้งตามรูปแบบเดิม แต่ในกรณีท่ีประกาศรับสมคัรไปแลว้ก่อนการประชุมใหญ่บงัเอิญมี

สมาชิกท่ีสมคัรรับเลือกตั้งขอถอนตวัหรือเสียชีวิตระหวา่งนั้น ทาํให้จาํนวนท่ีจะเลือกตั้งจาํนวนลดลง จึงมี

ความจาํเป็นท่ีตอ้งสรรหาผูส้มคัรให้ครบจาํนวนกรรมการเกา้คนตามขอ้บงัคบั ขอ้ 63. เพราะฉะนั้นระเบียบ

เดิมจะไม่สามารถเพิ่มจาํนวนกรรมการท่ีวา่งไดห้ลงัจากปิดรับสมคัรแลว้ ดงัน้ีขอ้ 9. จะรองรับในกรณีท่ีมา

สมคัรเกินจาํนวนสามารถดาํเนินการตามระบบวธีิเดิมท่ียกมา แต่มารองรับในกรณีท่ีผูส้มคัรไม่ครบจาํนวน  

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า 1.ในกรณีท่ีมีการสมัครเท่าจํานวนท่ีต้องการ 

คณะกรรมการแจง้วา่ใหล้งโดยวธีิเปิดเผย 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ เพราะถา้ตอ้งมีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยการ

หย่อนบัตร กระบวนการจะทาํให้เสียเวลาและช้ามาก ถ้าปรับเปล่ียนวิธีว่าหากจาํนวนผูส้มคัรเท่ากับ

กรรมการท่ีพึงมีในปีนั้น จึงตอ้งร่างระเบียบใหม่ข้ึนมา 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ไม่ได้ เพราะคณะกรรมการแจง้ว่าระยะเวลาตั้งแต่ 

10.00 – 12.00 น. เพราะเดิม ตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.00 น. เห็นว่าไม่เป็นการเสียเวลา เพราะว่าระหว่างท่ี

กรรมการเลือกตั้งไดห้ารือกนั ท่ีประชุมสามารถประชุมไดต่้อเน่ือง 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ถา้มีการหย่อนบตัรเลือกตั้งกรรมการจาํนวน

มาก ตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนและกวา่จะรู้ผลการเลือกตั้ง 
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นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ระหว่างท่ีนับคะแนน ท่ีประชุมใหญ่ก็ดาํเนินการ

ประชุมโดยปกติ ซ่ึงไดป้ฏิบติัมาเป็นระยะเวลาหลายปี และถา้หากผูส้มคัรนอ้ยกวา่ท่ีตอ้งการใหเ้สนอช่ือและ

ยกมือโดยวิธีเปิดเผย เพราะไม่ยุติธรรมสําหรับผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง และหลงัจากปิดรับสมคัรเกิดการถอน

ตวัหรือมีอนัเป็นไปต่างๆ คณะกรรมการเสนอวา่ให้เสนอช่ือในท่ีประชุมใหญ่ได ้โดยไม่มีการรับสมคัรและ

โหวตโดยวิธีเปิดเผย การโหวตเปิดเผยในระเบียบมีกรณีเดียวคือ  การเลือกตั้งประธานกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ ขอใหค้งไวดี้กวา่ 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ เหตุผลการประชุมคร้ังน้ี สืบเน่ืองการ

ประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2560 จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการเลือกตั้งกรรมการใหค้รบ 9 คน ถา้ไม่ครบไม่ไดจึ้งทาํ

ให้ตอ้งมีการเรียกประชุมใหญ่วสิามญั ณ วนัน้ี อยากให้สมาชิกทราบจุดประสงคใ์นการปิดช่องโหว ่ไม่ไดมี้

เจตนาซ่อนเร้นแต่อยา่งใด 

รศ.กัลยาณี  ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายว่า ในขอ้ 9 ถา้จาํนวนสมาชิกท่ีจะลงคะแนนในวนัประชุม

ใหญ่ และไม่ครบตามจาํนวนกรรมการท่ีว่างลง สมมติว่า ต้องการกรรมการ 5 คน เหลือเพียง 4 คน                  

ในระเบียบใหม่แจง้ว่าให้ 4 คน เป็นกรรมการเลยโดยท่ีสมาชิกไม่ตอ้งโหวตแลว้ และให้ท่ีประชุมใหญ่รับ

สมคัรใหม่โดยการเสนอช่ือสมาชิกและจดัการเลือกตั้ง 1 คน และได้รับการเป็นกรรมการโดยอตัโนมัติ             

ไม่เห็นดว้ยเพราะเท่ากบัสมาชิกไม่มีโอกาสไดพ้ิจารณาท่ีจะไดเ้ลือกกรรมการ ทั้งๆ ผูส้มคัรอาจคุณสมบติั

ครบแต่ความประพฤติไม่ไดร้ะบุไวใ้นคุณสมบติัของผูส้มคัร และขอเสนอให้ตอ้งให้สมาชิกมีสิทธ์ิโหวตวา่

จะเลือกหรือไม่เลือก เสนอให้เป็นแบบน้ี เพราะฉะนั้นสมาชิกไม่มีสิทธ์ิ และท่ีแจง้ว่าให้ท่ีประชุมใหญ่

เลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผย (ยกมือ) ซ่ึงคาดว่าต่อไปคงไม่มีการหย่อนบตัร จึงไม่เห็นดว้ยให้ตดัขอ้ความคาํว่า      

“ยกมือ” ให้เลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผย วิธีการท่ีถูกตอ้งคือการหย่อนบตัร และไม่เห็นด้วยอย่างว่า ถ้าสมคัร            

ไม่ครบให้เสนอช่ือเป็นกรรมการได้ทนัที เพราะฉะนั้นขอเสนอว่า ให้ยกเลิกคาํว่า “ยกมือ” ตดัทิ้ง ถึงแม ้             

ไม่ครบจาํนวนใหส้มาชิกโหวตรับหรือไม่รับผูส้มคัรเป็นกรรมการ 

นางสาวบุษมาศ หนูชม ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ เสนอความเห็นวา่ เน่ืองจาก

ระเบียบเก่ามีขอ้บกพร่องและท่ีประชุมใหญ่ไดมี้การสรรหาล่วงหนา้แบบน้ี กรรมการตามตาํแหน่งคือ 4 คน 

ปรากฏวา่ก่อนการเลือกตั้งสามสิบวนัมีกรรมการลาออก แต่กรรมการไม่สามารถท่ีจะประกาศรับสมคัรได ้

เพราะติดวา่สามสิบวนั จึงเป็นท่ีมาวา่เพราะอะไรคณะกรรมการตอ้งแกไ้ขระเบียบ เพี่อมีโอกาสท่ีจะสามารถ

ประกาศสรรหาเพิ่มเติม ณ วนัท่ีเลือกตั้งจากการประชุมคร้ังท่ีผา่นมาไดก้รรมการ 4 คน เม่ือรวมกบักรรมการ

ท่ียงัอยูใ่นวาระเพียง 8 คน ซ่ึงเป็นการขดัต่อขอ้บงัคบั ขอ้ 63 ทาํให้กรรมการมีจาํนวนไม่ครบตามขอ้บงัคบั

เกิดความบกพร่อง จึงตอ้งเรียกประชุมวิสามญัในวนัน้ี นั้นคือประเด็นแรกว่า ทาํไมตอ้งแกไ้ขระเบียบจาก 

สามสิบวนั เป็น สิบห้าวนั ได้มีการโหวตลงมติแล้ว แต่ถ้าขอ้ 9 ไม่เป็นไปตามท่ีขอแก้ไขปัญหาจากการ

ประชุมใหญ่จะเกิดข้ึนอีก สหกรณ์ฯ มีระเบียบสรรหา การสรรหาคือเจตนาใหมี้การสมคัรก่อนเพื่อตรวจสอบ

คุณสมบติั เม่ือสมคัรมาครบจาํนวนกรรมการพอดีจะแจกบตัรเพื่ออะไร เพราะฉะนั้นผลแห่งการเสนอช่ือ

หรือการแจกบตัรเป็นกระบวนการท่ีจะลดขั้นตอน แต่วิธีการท่ีจะได้มาเหมือนกันคือผูส้มคัรได้รับการ
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เลือกตั้ง และขออธิบายขอ้ 9 ลาํดบัแรก คือ ให้มีการสมคัรล่วงหน้า เม่ือสามสิบวนัไม่พอกรรมการขอลด

เหลือสิบหา้วนั เพื่อให้มีการประกาศรับสมคัรรอบสอง เพื่อให้มีการประกาศล่วงหนา้มากท่ีสุดหรือการสรร

หาตามเจตนามากท่ีสุด ปรากฏว่าถา้ขยายถึงสิบห้าวนัยงัมีผูส้มคัรมาไม่ครบ คณะกรรมการเห็นผูท่ี้เจตนา

ประกาศตวัตนท่ีจะเป็นกรรมการให้ไดรั้บเลือกเป็นกรรมการได ้เพราะตอ้งการส่ีคนมาสมคัรสอง ส่วนอีก

คนเป็นการเล่ียงท่ีไม่เรียกเปิดประชุมวิสามญัอีก เพราะฉะนั้นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอีก จึงกาํหนดว่าให้เสนอท่ี

ประชุมใหญ่ แต่ผูท่ี้ถูกเสนอช่ือในท่ีประชุมเท่านั้นท่ีจะถูกแข่งขนั โดยผูท่ี้สมคัรล่วงหน้าเท่านั้นท่ีจะได้รับ

เลือก ถา้เห็นว่าอยากให้มีการแข่งขนัตอ้งมาสมคัรกนัล่วงหน้ากนัเยอะๆ เท่านั้นเอง เพราะน้ีคือเจตนาของ

ระเบียบใหม่ หากเห็นวา่มีวธีิการใดท่ีจะหลีกเล่ียงใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัก็ใหส้มาชิกท่ีประชุมเสนอมา 

รศ.กัลยาณี  ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายว่า ตามท่ีผูแ้ทนฯช้ีแจงเขา้ใจตามอธิบาย แต่ในฐานะท่ีเป็น

สมาชิกท่ีไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีวา่ตอ้งการกรรมการห้าคน เม่ือถึงวนัเลือกตั้งเหลือผูส้มคัรส่ีคนหรือถอน

ตวัเหลือแลว้ไม่ครบจาํนวน โดยให้บุคคลผูน้ั้นไดเ้ป็นกรรมการเลยเพราะวา่ไดต้ั้งใจสมคัรจะเป็นกรรมการ

แล้วสามารถเป็นได้เลย ส่วนตวัไม่เห็นด้วยในเร่ืองน้ี เพราะฉะนั้นสมาชิกควรจะมีสิทธ์ิโหวตเลือกหรือ             

ไม่เลือก หรือถ้าไม่ใช้วิธีน้ียงัคงท่ีจะให้สมคัรในท่ีประชุมใหญ่ได้ตามระเบียบใหม่น้ี เพราะฉะนั้นต้อง

ประกาศในท่ีประชุมใหญ่ก่อนจะมีการเลือกตั้งส่ีคนก่อนหนา้นั้นดว้ยและให้รวมผูส้มคัรใหม่ดว้ย จึงจะมี

การเลือกตั้ง เพื่อให้สมาชิกมีสิทธ์ิเลือกบุคคลท่ีสมคัรเขา้มามาเป็นกรรมการ ไม่ใช่ถือโอกาสท่ีสมคัรไม่ครบ

ใหเ้ป็นกรรมการเลยเร่ืองน้ีไม่เห็นดว้ย 

นางสาวบุษมาศ หนูชม ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ เสนอความเห็นว่า ตาม

ความเห็นท่ีสมาชิกอภิปรายมาถือวา่ถูกตอ้งนั้นเป็นวิธีการ กระบวนท่ีจะกระทาํ แต่ขอให้ขอ้สังเกตวา่ถา้ให้

สมคัรแล้วมารวมใหม่ ควรจะไปสมคัรล่วงหน้าดีกว่า เพราะฉะนั้นหากจะดาํเนินการอย่างไรขอให้ท่ี

คณะกรรมการนาํไปพิจารณากนัอีกคร้ัง เพราะถา้นาํมารวมกนัใหม่ทุกคนจะถือโอกาสท่ีจะสมคัรใหม่เลย 

ซ่ึงโอกาสน้ีจะเกิดข้ึนได ้และระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย การสรรหา จะไม่มีประโยชน์ท่ีใชเ้พราะมาใชว้รรคน้ี

หมด จึงไม่มีใครสมคัรล่วงหนา้ 

นายมาริษ  คุณากร สมาชิกอภิปรายวา่ ขอเสริมท่ีกรรมการก่อนหนา้ไดอ้ภิปรายวา่ใหท่ี้ประชุมเลือก 

ไม่ทราบวา่เกณฑท่ี์ประชุมจะคิดเกณฑอ์ยา่งไร เพราะถา้ท่ีประชุมเลือกแลว้เกิดไม่ผา่นเกณฑ ์จะทาํให้มีการ

ประชุมใหญ่วิสามญัอีกคร้ังหรือไม่ สําหรับขอ้เสนอในการแกปั้ญหาเร่ืองน้ี ให้นาํการเลือกคะแนนสส.แบบ

ปาต้ีลิสหมายความวา่ ถา้มีผูส้มคัรเลยตามกาํหนดมาให้เรียงตามลาํดบัคะแนน โดยใครท่ีไดค้ะแนนมากให้

เลือกตามนั้น ซ่ึงเห็นวา่ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนในเร่ืองน้ีวา่ อาจจะตอ้งมีการประชุมใหญ่วสิามญัอีกคร้ังท่ี 2 ถา้

มีผูเ้สนอเขา้แลว้ไม่ผา่นเกณฑ ์

นายอภิ รักษ์   สุวรรณจินดา  กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า  เ รียนสอบถามสมาชิก                           

(นายณฐัวฒิุ เมฆานุรัตน์) ขออนุญาตอภิปรายประเด็นน้ี เพราะเหตุการณ์แบบน้ีไดเ้กิดเหมือนสมยัท่ีสมคัรกบั
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นายสรศกัด์ิ เลิศวิทยากาํจร และเม่ือแลว้เสร็จท่ีประชุมเสนอให้เลือก และนายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ อภิปราย

วา่เม่ือมีผูส้มคัรเขา้มาแลว้ควรท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้ง 

นายณฐัวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ เพราะส่วนมากจะสมคัรถูกตอ้ง ไม่เคยถูกเสนอช่ือ 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมคัรมา

ถูกต้อง แต่ในปีนั้นมีผูส้มคัรลาออกกลางท่ีประชุมและมีสมาชิกท่านหน่ึงเข้ามาเสนอตวัเป็นประธาน

กรรมการ และตอ้งการท่ีจะเลือกใหเ้ป็น 

นายณัฐวุฒิ   เมฆานุ รัตน์  สมาชิกอภิปรา ยว่า  ขอกล่าวนาม ตาม ท่ีก รรมก า ร ช้ี แจง  คือ                               

นางดวงสมร พนัธุเสน ลาออกหลงัจากปิดรับสมคัรแลว้ ท่ีประชุมใหญ่เสนอ พลเอกอธิชาติ เจริญยิ่ง มาเป็น

แทน พลเอกอธิชาติ  เจริญยิ่ง จะได้เป็นกรรมการ ยงัได้รับการโหวตอีกคร้ังให้เป็นประธานกรรมการ 

เน่ืองจากตาํแหน่งประธานกรรมการว่างลง แต่ในขณะนั้นไดรั้บการอนุมติัโดยมติของท่ีประชุมใหญ่ และ

คณะกรรมการชุดปัจจุบนัชอบอา้งว่าท่ีประชุมใหญ่สามารถดาํเนินการทุกเร่ืองไดแ้ละชอบยกเวน้ขอ้บงัคบั 

ยกเวน้ระเบียบ เพราะส่วนตวัชอบแยง้วา่เม่ือไม่มีทางออกจริงๆ แลว้ จึงควรขอยกเวน้ ในเม่ือยงัไม่ถึงทางตนั

เลย อยา่ยกเวน้เลย ปรากฏวา่ปีท่ีแลว้จะมีการยกเวน้อะไรต่างๆ ท่ีประชุมใหญ่ก็คลอ้ยตามความเห็นท่ีเสนอ

มา ณ ขณะนั้น 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ ไม่ไดก้ล่าวถึงประเด็นท่ีมีผูส้มคัรครบ

แลว้ส่ีคนแต่ยงัขาดอีกหน่ึงคน เพราะในระเบียบใหม่ส่ีคนได้โดยปริยาย แต่รศ.กลัยาณี ธาระสืบ สมาชิก                 

เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะได ้ตอ้งเพิ่มเติมข้ึนมาและตอ้งไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ดว้ย ซ่ึงในการเสนอประเด็นน้ี

เห็นดว้ยหรือไม่กบัขอ้ระเบียบใหม่ 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า มีแนวคิดว่าถ้าต้องการกรรมการส่ีคนและสมัคร                 

ส่ีคนและตอ้งการโหวตจะไดก่ี้เปอร์เซ็นของการโหวตถือวา่ไม่ไดรั้บเลือกเพราะถา้จาํไดไ้ม่ผดิขอกล่าวนาม

คือ นายวรวิทย ์กิติรุ่งเรือง ขอเสนอ ณ ขณะนั้น และท่ีประชุมไม่เห็นดว้ยตามขอ้เสนอและไดท้าํการเลือก 

เพราะส่ีคนท่ีทาํการเลือกมีการแทนกรรมการ เพราะมีวาระเพียงสองปีเหลือวาระท่ีสองหน่ึงปี จึงเสนอว่า               

ผูท่ี้ไดค้าํแนนตํ่าท่ีสุดเป็นผูท่ี้ในวาระน้อยท่ีสุด และนอกเหนือจากการอภิปรายมาคือท่ีประชุมใหญ่ทั้งนั้น 

เพราะฉะนั้นในการประชุมคร้ังน้ีจะแกไ้ขเห็นวา่ระเบียบดีอยู่แลว้และในขอ้ 9 อยา่แกไ้ขเลย เพราะในกรณี

แบบน้ีมีนอ้ยมาก บงัเอิญกรรมการเสียชีวติเม่ือปีท่ีแลว้ทาํใหว้า่งหน่ึงตาํแหน่ง 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า กรรมการเสียชีวิตได้ครบวาระ                   

แต่มีกรรมการท่านอ่ืนขอลาออกยงัไม่ครบวาระ แต่ในประเด็นใหม่คือสมาชิกตอ้งการให้มีการสมคัรและ

การเลือกตั้งในท่ีประชุมดว้ย 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ ถา้ตอ้งการเลือกกรรมการส่ีคนและแสดงเจตจาํนงมาส่ี

คน แสดงวา่ส่ีคนไดรั้บเลือกตั้งโดยอตัโนมติัไม่มีสิทธิท่ีจะไปตดัสมาชิกเลย 

รศ.กัลยาณี  ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายว่า ไม่ไดห้มายความว่าจะให้ตดัสิทธ์ิส่ีคน แต่สมาชิกควรมี

สิทธ์ิท่ีจะเลือกดว้ย เพราะจะตอ้งเลือกวา่เลือกหรือไม่เลือก ไม่ใช่วา่จะไดรั้บเลือกเป็นกรรมการเลย 
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นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ระเบียบสรรหารตอ้งการท่ีสุดคือให้สมาชิกยื่นความ

จาํนงขอสมคัรและเม่ือตอ้งการส่ีคนและรับสมคัรส่ีคนไดเ้ปิดเวลารับสมคัรสามสิบวนั แต่ท่ีห้า หกไม่มา 

เพราะฉะนั้นตอ้งให้ส่ีคนไดสิ้ทธ์ิไปเลยอยา่งน้ีถูกตอ้ง และร่างระเบียบท่ีคณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะขอเพิ่ม

โดยให้เสนอช่ือและโหวตโดยวิธีเปิดเผย (ยกมือ) และท่ีได้อภิปรายไปแล้วว่าไม่เห็นด้วยตามท่ีอภิปราย                 

ไปแล้วข้างต้นนั้ น เพราะจะทําให้ผู ้ท่ีจะสมัครก็ไม่อยากสมัคร ผู ้สมัครท่ีถูกเลือกตั้ งโดยวิ ธีลับ                            

โดยวิธีลงคะแนน และขออภิปรายเพิ่มวา่ ท่ีมีการอภิปรายเร่ืองการแจกบตัรยงัมีประเด็นวา่แจกขณะท่ีอยู ่แต่

ประธานกรรมการแยง้วา่จะมีสมาชิกมาอีกสองสามคน และสมาชิกแจง้วา่ให้แจกไปถึงเท่ียง ในเม่ือสมาชิก

มาแสดงสิทธ์ิก่อนเท่ียงหรือก่อนบ่ายโมงควรตอ้งให้ และคร้ังน้ีคณะกรรมการขอแกไ้ขเป็น 12.00 น. ซ่ึงน่า

ให้สิทธ์ิสมาชิก อยากให้พิจารณาวา่การแจกบตัรยงัวุน่วาย ถา้ยกมือโดยเปิดเผยน่าวุน่วายกวา่น้ี สมมติวา่ยก

มือให้นาย ก. ปรากฏคะแนนน้อย เปล่ียนใจยกมือให้นาย ข. แทน ซ่ึงบางคนบอกว่าการยกมือซํ้ าตามสถิติ              

ก็ตอ้งหักล้างกนัเองเห็นว่าไม่จริง เพราะไม่ได้ยกซํ้ าห้าคร้ัง แต่การยกสามคร้ังได้ผูส้มคัรมาแล้ว เพราะ               

จึงคดัค้านการยกมือโดยเปิดเผย ฉะนั้นการแก้ไขระเบียบเคยวุ่นวายมาแล้ว และเม่ือมีระเบียบน้ีข้ึนมา

สหกรณ์ฯ จึงไดใ้หค้หบาลสรรหาเหมือนกบัคณะกรรมการดาํเนินการ ปรากฎวา่ตรวจสอบคุณสมบติัไม่ครบ

ก็คดัออกจากเกา้คนเหลือแปดคน เม่ือไดรั้บเลือกตั้งตรวจสอบไม่ครบคดัออกอีกหน่ึงคน ทาํให้เหลือเจ็ดคน 

เป็นตน้ เพราะฉะนั้นเห็นวา่ให้กาํหนดคุณสมบติัและรับเลือกตั้งดีท่ีสุด เพราะบางทีความถูกตอ้งแต่ไม่ชอบ

ธรรม และชอบธรรมแต่ไม่ถูกตอ้ง 

นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ในขอ้ 9 ในกรณีท่ีมีผูม้าสมคัรรับ

เลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบและมีจาํนวนท่ีเกินกวา่ตาํแหน่งท่ีวา่งในปีนั้นก็ดาํเนินการเลือกตั้งอยา่งเช่นท่ีเคย

ปฏิบติัมาในขอ้ 9 จะรองรับขบวนการเลือกตั้งลอ้กบัระเบียบเดิมในกรณีท่ีสมคัรรับเลือกตั้งเกินกวา่จาํนวน

กรรมการท่ีว่าง ตอ้งเลือกในปีนั้น ยกตวัอย่างเช่นมีจาํนวนกรรมการท่ีว่างห้าคนและมีผูม้าสมคัรเกินกว่า          

ห้าตาํแหน่งก็จะดาํเนินการเลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบเช่นเดิมคือมีการแจกบตัรลงคะแนน แต่ถา้ปีใดมี

กรรมการว่างลงและมีผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง เ ป็นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการท่ีพึงมีในปีนั้ น                          

เช่น มีคณะกรรมการว่างลงส่ีตาํแหน่งตอ้งมีการเลือกตั้งจาํนวนส่ีตาํแหน่ง เม่ือมีผูม้าสมคัรตามระเบียบ

จาํนวนส่ีตาํแหน่งเท่ากบัจาํนวนกรรมการท่ีวา่งก็จะดาํเนินการเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่ แต่ขออนุโลมวา่ให้

เป็นการเลือกตั้งโดยเปิดเผย (ยกมือ) เพราะไม่ว่าจะลงคะแนนอย่างใดก็ตาม ผูส้มคัรสรรหาตามระเบียบ

เท่ากบัจาํนวนคงไดรั้บเลือกเป็นกรรมการดงันั้นอยู่แลว้ เพราะไม่มีเกณฑ์กาํหนดว่ากรรมการท่านใดหรือ

ผูส้มคัรท่านใดสมคัรรับเลือกตั้งแล้วได้คะแนนน้อยกว่าจะไม่ได้รับเลือกตั้ง ในเม่ือจาํนวนท่ีว่างเท่าใด

เท่านั้น จะไดก้ระชบัเวลาเลือกตั้งเพื่อประหยดัเวลาในการประชุมดว้ยการเสนอให้เลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผย

หรือตามจาํนวนท่ีมี แต่ถ้าบงัเอิญจาํนวนท่ีว่างลงส่ีตาํแหน่งตอ้งการเลือกตั้งส่ีตาํแหน่ง บงัเอิญผูท่ี้สมคัร                 

รับเลือกตั้งส่ีตาํแหน่งและขอถอนตวัออกหรือเสียชีวิตก่อนวนัประชุมใหญ่ เช่น ตอ้งการตาํแหน่งว่างลง             

ส่ีตาํแหน่งหรือห้าตาํแหน่งก็ตาม ดงันั้นตอ้งสรรหาและเลือกตั้งเพิ่มอีกส่ีตาํแหน่งเพื่อให้ครบตามตาํแหน่ง
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กรรมการท่ีวา่งลงเพื่อให้ไดจ้าํนวนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั เพราะฉะนั้นผูท่ี้เขา้มาตามกระบวนการตอ้งชอบ

ธรรมตั้งแต่แรกตามระเบียบว่าดว้ยการสรรหา เพราะการสมคัรถูกตอ้งมาแลว้สามคนท่ียงัคงเหลืออยู่ควร

สงวนสิทธ์ิในการแสดงเจตจาํนงใหไ้ดเ้ป็นคณะกรรมการและจาํนวนท่ีขาดไปอีกหน่ึงจาํนวนนั้นใหม้าเสนอ

ในท่ีประชุมใหญ่ ถา้เสนอไดห้น่ึงคนท่ีเปิดเผยโดยการยกมือหรือเสนอเกินหน่ึงคน ตอ้งการเพียงตาํแหน่ง

เดียวก็เลือกตั้งโดยวิธีการเปิดเผย เพื่อกระชบัเวลาในการเลือกตั้งในวนัประชุมใหญ่ นยัยะของวรรคแรก 

วรรคสอง เป็นไปดงัน้ี ถา้เห็นชอบจะทาํให้การเลือกตั้งต่อไปจะดาํเนินการดว้ยความสุจริตและชอบธรรม

สําหรับผูแ้สดงเจตจาํนงสมคัรเพื่อรับการเลือกตั้งล่วงหนา้ เพื่อตรวจสอบคุณสมบติัต่างๆ ถา้เกิดเหตุการณ์ท่ี

จะทาํให้จาํนวนวา่งลงไปกวา่ในปีนั้นตอ้งสมคัรเสริมในท่ีประชุมใหญ่ในปีนั้น เพื่อให้รองรับและแกไ้ขขอ้

ผิดตกบกพร่องของระเบียบเดิมท่ีเคยมีข้ึนแล้วจาํนวนท่ีว่างลงไม่สามารถประกาศรับได ้แมแ้ต่เสนอในท่ี

ประชุมใหญ่ได ้เน่ืองจากคาํวินิจฉยัของนายทะเบียนสหกรณ์ หากระเบียบใดๆ ก็ตามพึงมีปฏิบติัถา้ยงัไม่ได้

ยกเลิกหรือปรับปรุงแกไ้ขให้ปฏิบติัไปตามระเบียบท่ีมีนั้นๆ ถึงท่ีประชุมใหญ่จะมีอาํนาจใดๆ ก็ตาม ถา้ไดมี้

การตราระเบียบไวแ้ลว้ใหพ้ึงใชร้ะเบียบต่างๆ ท่ีมีบงัคบัใชอ้ยู ่

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ตามท่ีนายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ สมาชิกไดน้าํเสนอ

ขอ้คิดเห็นให้คงไวซ่ึ้งระเบียบเดิม ขออภิปรายสนบัสนุนความคิดเห็นและเหตุท่ีสนบัสนุน เพราะเห็นวา่ผูท่ี้

จะมารับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการดาํเนินการหรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ควรมีความ

ตั้งใจท่ีจะมาทาํงาน และตอ้งควรทราบดว้ยวา่มาแลว้เพื่อทาํอะไรให้สหกรณ์ฯ ไม่ใช่ว่ามาเพื่อขอมาเรียนรู้

ก่อน ตอ้งทาํงาน ตอ้งตั้งใจและเสนอแนวความคิดของตนเองวา่จะทาํอะไร เพราะฉะนั้นตอ้งเปิดรับสมคัร 

ประเด็นท่ีพบทั้งหลายมีทางแก ้ในการรับสมคัร ประกาศใหช้ดัเจนโดยใหส้มาชิกไดรั้บรู้โดยทัว่หนา้ การทาํ

อะไรโดยไม่เปิดเผยสามารถไม่รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร เพราะฉะนั้นทาํให้มีผูม้าสมคัรน้อยและมาอา้งสาเหตุว่า

ไม่ครบตามจาํนวน และไปเขา้ประเด็นของคนบางกลุ่มไม่ยอมมาอาสาสมคัร ประกาศตนเองประกาศรับ

เลือกตั้ง หวงัเพียงจะให้ผูม้าติดต่อ วิธีแก้ท่ีถูกตอ้งคือทาํประกาศให้ชัดเจนและมีเวลาให้ผูไ้ด้ฟังประกาศ 

เพราะระบบน้ีเป็นแกท่ี้ปลายเหตุ และอีกจุดหน่ึงท่ีน่าจะไประบุใหช้ดัเจนไปแกไ้ขขอ้บงัคบัอยา่ระบุวา่ให้เอา

คณะกรรมการเกา้คน และมีหลายสหกรณ์ท่ีกาํหนดมีการกาํหนดเป็นช่วง เช่น ห้าถึงเกา้ หรือไม่เกินเกา้คน 

ตรงนั้นจะเป็นการแกท่ี้ถูกจุดและตรงประเด็นมากกวา่ ดงันั้น ขอ้เสนอคือกาํหนดไวต้ามแบบเดิม และอีกจุด

หน่ึงในระเบียบเดิม การแกไ้ขเพิ่มเติมวา่ผูท่ี้สมคัรไม่วา่จะเป็นคณะกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมา

แสดงตน ณ วนัประชุมใหญ่ เพื่อจะใหส้มาชิกท่ีประชุมท่ีจะเลือกตั้งไดพ้บหนา้ดว้ย  

นายพรชัย  บูรณกิจยานนท์ สมาชิกอภิปรายว่า  ขออภิปรายสนับสนุนความคิดเห็นของ                                

นายไชยนนัท ์บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกท่ีเปิดกวา้งจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการ จะทาํใหแ้กปั้ญหาได ้

นางสาวบุษมาศ หนูชม ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ เสนอความเห็นวา่ มีประเด็น

เก่ียวกบัขอ้กฎหมายและขอช้ีแจง ณ ท่ีน่ีวา่ การกาํหนดกรรมการเป็นช่วงไม่สามารถกาํหนดไดร้วมถึงลอ้คาํ

ตามพรบ.ไม่เกินก็ไม่ได้ นายทะเบียนสหกรณ์แก้ทนัทีถ้าสหกรณ์ไหนขอจดทะเบียนไปฉีกทิ้งเช่นกัน                  

ใชค้าํวา่ อีกไม่เกิน ตอ้งแจง้วา่ ประธานหน่ึงคนและกรรมการอ่ืนอีกก่ีคนให้ระบุให้แน่ชดั จะบอกไม่เกินสิบ
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สองคนและไม่เกินสิบหา้คนไม่ได ้วาระกรรมการจะไม่เป็นไปตามมาตราพรบ.สหกรณ์ หากสมาชิกอภิปราย

ว่าสหกรณ์ไหนท่ีกาํหนดเป็นช่วงให้ระบุไดเ้ลย จะไดแ้จง้ไปยงันายทะเบียนสหกรณ์เพื่อถอนขอ้บงัคบัขอ้

นั้นทนัที ไม่อยากให้เขา้ใจแบบผิดๆ แต่ประเด็นอ่ืนเป็นเร่ืองของสมาชิกท่ีจะโตแ้ยง้กนัและเสนอความเห็น

ในท่ีประชุม 

นายวิธาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ในเร่ืองของข้อบังคับจะต้องล้อตาม              

พรบ.สหกรณ์ ซ่ึงทราบวา่พรบ.สหกรณ์ขณะน้ีผ่านกฤษฎีกาเขา้วาระของสนช. และเม่ือผา่นสนช.แลว้ผ่าน

ครม.จึงเสนอลงพระปรมาภิไธย และสหกรณ์มีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขแต่ท่ีชะลอยบัย ั้งเพื่อจะรอพรบ.

สหกรณ์ฉบบัใหม่ท่ีจะประกาศบงัคบัใชใ้นอนาคต โดยจะแกไ้ขในโอกาสถดัไป แต่ในขณะน้ีขอให้สมาชิก

พิจารณาในเร่ืองของการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง และในส่วนขอ้ 9 ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าเป็นการ

รองรับของการเขา้สู่ตาํแหน่งกรรมการตามวาระปกติท่ีผูส้มคัรเกิน แต่ในกรณีท่ีผูส้มคัรไม่ถึงหรือขาดหรือ

วา่งลงก่อนวนัประชุมใหญ่เป็นวธีิการเลือกตั้งถึงขอ้บกพร่อง ซ่ึงไม่สามารถจะประกาศรับเพิ่มไดรั้บเลือกใน

วนัประชุมใหญ่ได ้ทาํให้ตอ้งมาเรียกประชุมใหญ่วิสามญัในคร้ังต่อไป มีค่าใชจ่้ายและเสียเวลา จึงเป็นเหตุ

ในการยกร่างระเบียบเสนอเขา้มาเพื่อรองรับและแกไ้ขจุดบกพร่อง 

นายณฐัวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ ขอหารือผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีช้ีแจงเร่ืองมาตรา 

50  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบส่ีคน นั้น

แสดงวา่เต็มท่ีไดสิ้บส่ีแต่ไม่เกินสิบห้าคน แต่วา่สหกรณ์เคหสถานมาลอ้พรบ.สหกรณ์ โดยเป็นขอ้บงัคบัใน

ขอ้ 63 หมวด 7 วา่ คณะกรรมการดาํเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการ ประกอบดว้ยประธาน

กรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกแปดคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก ถา้สหกรณ์เคหสถานแกไ้ขว่าให้

เลือกคณะกรรมการดาํเนินการไม่เกินแปดคนไดห้รือไม่ 

นางสาวบุษมาศ หนูชม ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ ช้ีแจงวา่ เหตุท่ีใชไ้ม่เกินโดย

ลอ้พรบ. ไม่ได ้เพราะมาตรา 50 มีคาํหารือหลายฉบบั ตอ้งให้สหกรณ์เลือกเพื่อให้วาระกรรมการเป็นก่ึงๆ 

สังเกตได้ว่าจะมีกรรมการเก้าคนจะต้องอยู่ในวาระห้าคนและพน้วาระส่ีคนจะเป็นเช่นน้ีสลบักันตลอด               

แต่ถา้ใช้คาํว่าไม่เกินก็ไม่ทราบว่าปีใดจะมีกรรมการจาํนวนแปด เจ็ด หกคน ไม่เป็นก่ึงหน่ึงตามมาตรา 50               

ซ่ึงเจตนาเป็นแบบน้ี 

นายณฐัวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ เห็นไดว้า่มาตรา 50 ระบุไวก้็จะใชว้ธีิน้ี แต่ในความเป็น

จริงเพียงเก้าคนจะได้ไม่ตอ้งถูกบงัคบั ณ วนัเลือกตั้งตอ้งมีเก้าคนก่อน ภายหลงัเลือกตั้งเสร็จวนัประชุม

อาจจะหายไป อาจจะไม่ตอ้งซ่อมหรืออาจไปเลือกตั้งซ่อมตอนวสิามญัหรือประชุมใหญ่สามญัทัว่ไป 

นางสาวบุษมาศ หนูชม ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ ช้ีแจงวา่ ในวนัประชุมใหญ่

สามญัท่ีเกิดข้ึนปกติในวนันั้นท่ีเกิดข้ึนไดค้รบเกา้คน ถา้ไดค้นใหม่มาและคนเก่าไม่ไดไ้ปไหน ถา้ไดเ้กา้คน

และต่อมามีการลาออกจะลาออกไปก่ีคนก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าองค์ประชุม ซ่ึงองค์ประชุมคือห้าคน                  
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จะสามารถดาํเนินการต่อไปได ้แต่เหตุของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ ท่ีน่ีเกิดเลือกไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบั

ตั้งแต่แรก เลือกไดแ้ค่แปดคน 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ถ้าต้องการเสียงสองในสามในบางเร่ือง เช่น              

เร่ืองการเงิน การแยกสหกรณ์ การรวมสหกรณ์ ท่ีเป็นตน้ เก่ียวขอ้งตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั ตอ้งทาํอยา่งไร 

นางสาวบุษมาศ หนูชม ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ ช้ีแจงว่า กรรมการห้าคน     

ตอ้งเขา้ประชุมทุกคน 

นายณฐัวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ เสียงไม่พอเพราะเสียงสองในสามคือหก  

นางสาวบุษมาศ หนูชม ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ ช้ีแจงวา่ ตอ้งไปพิจารณาใน

แต่ละเร่ืองนั้นๆ วา่ ตอ้งใชอ้งคป์ระชุมเตม็หรือเป็นองคป์ระชุมท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า หมายความว่ามีสองในสามขององค์ประชุมและ                 

สองในสามขององคป์ระกอบ  

นางสาวบุษมาศ หนูชม ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ ช้ีแจงว่า ตอ้งเป็นไปตาม

ขอ้บงัคบักาํหนดเพราะแต่ละขอ้ไม่เหมือนกนั และถา้คร้ังนั้นเขา้ประชุมเพียงส่ีคนไม่ได ้เหตุของสหกรณ์ฯ 

ท่ีเลือกซ่อมไม่ไดไ้ม่ใช่วา่กรรมการมีส่ีคนไม่ได ้เหตุท่ีตอ้งเลือกซ่อมเพราะในท่ีประชุมใหญ่เลือกกรรมการ

ไม่ครบ 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ ท่ีประชุมมีปัญหากบัคณะกรรมการดาํเนินการไม่ครบ 

แต่ในช่วงสองปีสหกรณ์ฯ ขาดผูต้รวจสอบกิจการมา ซ่ึงเร่ืองน้ีสําคญัมากไม่ทราบว่าดาํเนินการไดอ้ย่างไร 

ไม่มีการตรวจสอบการทาํงานของคณะกรรมการดาํเนินการ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ปล่อยให้ว่างผู ้

ตรวจสอบกิจการมาเกือบสองปีไดอ้ยา่งไร 

นางสาวบุษมาศ หนูชม ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ ช้ีแจงว่า เจ้าหน้าท่ีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมประชุมในวนัน้ีเป็นผูส้ังเกตการณ์ การแถลงการดําเนินการเป็นหน้าท่ีของ

กรรมการและฝ่ายจดัการรวมถึงสมาชิกท่ีจะทาํหน้าท่ีในวนัประชุมใหญ่ และเร่ืองของผูต้รวจสอบกิจการ 

เป็นมติและเป็นอาํนาจของท่ีประชุมท่ีจะสมคัรและเลือกตั้งโดยสมาชิกหรือบุคคลภายนอก สมาชิกสอบถาม

ว่าทาํไมกรมส่งเสริมสหกรณ์ปล่อย ตอ้งยอ้นถามกลบัเช่นกนัว่าทาํไมสหกรณ์ฯ ถึงปล่อยให้ว่างถึงสองปี 

เพราะเหตุใดสมาชิกไม่สมคัรและไม่ไปอบรมเป็นผูต้รวจสอบกิจการตามท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์รับสมคัร 

สมาชิกเป็นห่วงสหกรณ์ฯ แต่ไม่คิดจะทาํหนา้ท่ี แต่มาโยนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่สามารถท่ีจะดูแลให้

ทัว่ถึง และสหกรณ์ฯ แห่งน้ีมีมาตั้งปีท่ียงัไม่เกิด ตอ้งมาลาํดบัความเป็นมาและขอ้มูลต่างๆ เพื่อตอบขอ้สงสัย

ของสมาชิกเช่นกนั เพราะเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปล่ียนตลอด และถามกลบัวา่ทาํไมสมาชิกจึงปล่อย

ให้สหกรณ์ฯ ไม่มีผูต้รวจสอบกิจการ เพราะระเบียบของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ให้มีสํารองได้ ในการ

ประชุมใหญ่สมาชิกเลือกมากกว่าหน่ึงคนก็ได้ แต่ตอ้งคุณสมบติัครบถ้วนตามท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์

กาํหนดและท่ีประชุมสามารถเลือกไดแ้ละสํารองไวด้ว้ยระหวา่งปีอาจเกิดเหตุสุดวสิัยและทาํให้ตาํแหน่งนั้น
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ว่างลง โดยให้ผูต้รวจสอบกิจการสํารองข้ึนมาตรวจสอบแทน ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นอาํนาจของท่ีประชุมใหญ่

สามารถกระทาํได ้

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ท่ีสอบถามเพราะสหกรณ์ทุกสหกรณ์ทั้งเจ็ดประเภท

ข้ึนอยูก่บักรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งหมด หากสหกรณ์ท่ีใดไม่มีผูต้รวจสอบกิจการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ตอ้ง

ติดตามและไม่ทวงถามมายงัสหกรณ์วา่ตอ้งมีผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงวนัน้ีเลยเป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ ตอ้งเปิด

วิสามญั เพื่อเลือกผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงเป็นประเด็นสําคญั การเลือกกรรมการดาํเนินการเป็นส่วนประกอบ

เท่านั้น เพราะคณะกรรมการดาํเนินการเจ็ดคนสามารถทาํงานได ้เสียงสองในสามก็พอ เสียงเกินก่ึงหน่ึงก็

ครบ องคป์ระชุมก็ครบ นัน่คือคาํถามท่ีสอบถามผูแ้ทนฯ 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ ช้ีแจงแทนผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์วา่ ตามท่ีผูแ้ทนยอ้น

ถามกลบัมาวา่ ทาํไมไม่มีผูส้มคัร ขอเรียนวา่คณะกรรมการชุดปัจจุบนัตั้งแต่ทราบวา่ไม่มีผูต้รวจสอบกิจการ 

ไดป้ระกาศรับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการ ดาํเนินการตามขั้นตอนทุกอยา่งและไดมี้การขยายประกาศหลายคร้ัง 

และไดจ้ดัอบรมผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงไม่มีผูม้าสมคัรแต่ไดแ้จง้ไปยงักรมตรวจบญัชีสหกรณ์และตอ้งการผู ้

ตรวจสอบกิจการท่ีมีความรู้ความชาํนาญและเป็นกลางท่ีสุด และในท่ีสุดไดมี้ผูม้าสมคัรซ่ึงเป็นขา้ราชการ

บาํนาญของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เพราะขอเรียนสมาชิกวา่คณะกรรมการชุดปัจจุบนัไม่ไดเ้พิกเฉย เพราะ

สมาชิกท่ีผา่นการอบรมไม่มาสมคัร ทั้งท่ีสหกรณ์ฯ เปิดอบรมแลว้  

นางสาวนันทนา  บุญโพธ์ิแก้ว สมาชิกอภิปรายวา่ จากท่ีไดส้อบถามคณะกรรมการ และจะมาแจง้วา่

ไม่มีผูต้รวจสอบกิจการมีเพราะไดมี้การเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่ พอวนัรุ่งข้ึนผูท่ี้ได้รับการเลือกตั้งในท่ี

ประชุมใหญ่ลาออก ถ้าไม่มีผูม้าสมคัรเลยจะไม่มีขอ้สงสัยตามท่ีได้เรียนสอบถามเม่ือเช้า ส่วนท่ีผูแ้ทนฯ 

ช้ีแจงมานั้นในเชิงทฤษฎี ในเชิงปฏิบติัทาํไม่ได ้เพราะสหกรณ์ฯ มีการเปิดอบรมและการมาอบรมและไม่ได้

ลงมือปฏิบติัจริงไม่ได ้ส่วนตวัเคยซ้ือตาํรามานัง่อ่านเพราะไม่ไดจ้บสายพาณิชย ์เพราะไม่ไดมี้ความรู้เร่ือง

ของการตรวจบญัชีหรืออะไร แต่ตอ้งการความรู้เพราะไม่ไดจ้ะหาอาชีพจากเร่ืองน้ี และสมาชิกท่ีเขา้ร่วม

ประชุมมีความรู้ในเร่ืองการตรวจบญัชีก่ีคนและถ้าไปตรวจสอบหากเกิดความผิดพลาดเกิดข้ึน ใครจะ

รับผิดชอบปัญหานั้น การพูดคือคาํพูดคือนาย อะไรๆ ก็พูดได ้ท่ีสอบถามเม่ือเชา้วา่ไดแ้ลว้ จู่ๆ ลาออกแลว้

ตอ้งมีการประชุมวสิามญัวนัน้ีตอ้งเสียค่าใชจ่้าย เสียทุกส่ิงทุกอยา่ง ใครจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ ส่ิงน้ีบ่งบอก

ถึงจริยธรรมของผูไ้ดรั้บเลือกแลว้ละทิ้งหนา้ท่ีถือวา่เป็นการละทิ้งการปฏิบติัหนา้ท่ี เพราะฉะนั้นกรมส่งเสริม

สหกรณ์ตอ้งตรวจสอบจริยธรรมผูต้รวจสอบกิจการท่านนั้น 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ การท่ีผูต้รวจสอบกิจการลาออกท่าน

ได้ลาออกพน้สมยัไปแล้ว และได้มีการประชุมใหญ่สามญัคร้ังหลงัได้ประกาศรับสมคัรอย่างถูกตอ้ง แต่

ปรากฎวา่ผูส้มคัรผูต้รวจสอบกิจการไม่ไดม้าแสดงตน 

นางสาวนันทนา  บุญโพธ์ิแก้ว สมาชิกอภิปรายวา่ ไม่ใช่เพราะเป็นเดือนพฤษภาคม วนัท่ี 26 ไดมี้การ

เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการและเลือกคณะกรรมการดาํเนินการด้วย และวนันั้นหลงัจากท่ีท่านได้ และมี
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สมาชิกท่านหน่ึง วนัน้ีไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีประชุมขออนุญาตกล่าวนามคือ นางสุภา  หม่ืนนุช ไดอ้ภิปรายในเร่ือง

ของการตรวจสอบและผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งยนือยูข่า้งหลงั ถา้ไดรั้บการเลือกตั้งแลว้และสละสิทธ์ิและประกาศ

ลาออกในวนันั้นและไม่ไดป้ระกาศลาออกใหส้มาชิกทราบ เพราะส่วนตวัไม่ใช่สมองปลาทองหรือความจาํ

สั้ น โดยลาํดบัความให้ฟังดว้ยและผูแ้ทนฯ ช้ีแจงตอ้งนึกดว้ยวา่การปฏิบติัไม่ใช่จะทาํได ้เพราะเพียงไดรั้บ

การอบรมเท่านั้น เพราะการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ยุง่มาก ถา้อยากทราบวา่ยุง่ยากอยา่งไร ตอ้งสอบถาม

กรรมการดาํเนินการบางท่านท่ีมาจากโรงเรียนสหกรณ์ท่ีทรงเกียรติ และไม่ไดม้าตีรวนแต่สอบถามเหมือน

สมาชิกสอบถาม เพราะวา่ปัญหาเกิดข้ึนจากบุคคลคนเดียว 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า ได้ช้ีแจงให้สมาชิกทราบว่าการท่ี

ผูต้รวจสอบกิจการลาออก เพราะส่วนตวัได้รับการเลือกตั้งเม่ือพฤษภาคม 2560 และผูต้รวจสอบกิจการ              

ไดข้อลาออก และไดพ้ยายามติดต่อไม่ใหล้าออกและไดรั้บการยืนยนัลาออก คณะกรรมการจึงมีการประกาศ

รับสมคัรและขยายประกาศหลายคร้ัง จนมาถึงเดือนพฤษภาคม 2561 ไดป้ระกาศรับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการ

สมัยต่อมาและได้พ้นวาระของผูต้รวจสอบกิจการช่วงนั้ นมาหน่ึงปีแล้ว ถ้าเกิดในปี 2560 มีผูส้มัครผู ้

ตรวจสอบกิจการ และสหกรณ์ฯ ตอ้งเปิดประชุมวิสามญัระหว่างนั้นความเสียหายจะชดัเจน สมาชิกอาจมี

เกิดการเขา้ใจผดิคลาดเคล่ือน เร่ืองน้ีขอยนืยนั 

นางสาวนันทนา  บุญโพธ์ิแก้ว สมาชิกอภิปรายวา่ คิดวา่จาํไม่ผิด แต่ไม่เป็นไรเพราะยอ่มรู้วา่บริบท

ของคนแต่ละคน และความของบุคคลย่อมไม่เหมือนกนัและจุดยืนและอุดมการณ์มาเหมือนกนั เหมือน

ก่อนท่ีจะเขา้ไปบริหารงาน ถา้คณะกรรมการชุดปัจจุบนัยงัจาํไดว้่า ไดรั้บปากในเร่ืองใดบา้ง ผ่านมาจนจะ

หมดวาระแลว้ท่านไม่เคยทาํความช่ืนชมให้กบัสมาชิกเลย ผา่นไปท่ีใดมีแต่เสียงท่ีไม่ประทบัใจ เพราะการ

อภิปรายทั้งหมดไม่มีอะไรเกิดข้ึน เพราะผูท่ี้มีอาํนาจอยูใ่นมืออยากจะทาํอะไรก็ทาํ ส่วนตวัก็จะคอยดูต่อไป 

นางสาวบุษมาศ หนูชม ผู ้อาํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผู ้แทนฯ ช้ีแจงว่า ระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ การอบรมเป็นส่วนหน่ึง เพราะไม่ได้หมายความผูเ้ข้ารับการอบรมทุกคนจะสามารถ

ตรวจสอบกิจการได ้แต่ถา้ไปอบรมแลว้มีความสามารถและคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะเป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

ส่วนการรักษาระเบียบหรือการตีความวา่ ผูต้รวจสอบกิจการใดขาดคุณสมบติั ไม่ใช่หนา้ท่ีของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ แต่เป็นหน้าท่ีของนายทะเบียนกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ีจะระบุว่าบุคคลใดมีคุณสมบติัหรือไม่มี

คุณสมบติั หากสมาชิกท่านใดพอท่ีจะมีความรู้ ความสามารถ และไปอบรมและคิดวา่อยากตรวจสอบอยาก

ทราบวา่ สหกรณ์ฯ ปฏิบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบหรือไม่ ขอใหอ้าสาสมคัรเขา้มาและอีกประเด็นหน่ึง

กนัไวส้ําหรับการละทิ้งหน้าท่ี ใบสมคัรฝ่ายจดัการหรือกรรมการจะออกแบบกรณีท่ีทิ้งงานและไม่รับงาน

ต้องจ่ายค่าเสียหายอะไรบ้างให้กับสหกรณ์ ซ่ึงเป็นการแนะนําในเชิงบริหารและให้เกิดการพฒันากับ

สหกรณ์ แต่ถา้สมาชิกตั้งคาํถามวา่ใครตอ้งรับผิดชอบ ตอ้งยอ้นกลบัมาถามสหกรณ์ถา้เกิดเหตุการณ์อย่างน้ี

อีกสหกรณ์จะทาํอยา่งไร จึงขอช้ีแจงใหส้มาชิกเขา้ใจ 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม เสนอว่า ขอให้ท่ีประชุมกลับมาพิจารณาในวาระท่ี 4             

ต่อ สาํหรับในส่วนท่ีมีการแกไ้ข และสมาชิกเห็นแยง้ไดมี้การอภิปรายไว ้
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นายวธิาน  ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ เดิม ในขอ้ 9. “ในกรณีท่ีผูส้มคัรคนใดขอถอน

การสมคัรรับเลือกตั้ง  ตอ้งทาํเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานกรรมการในวนัประชุมใหญ่  ใหป้ระธานกรรมการ

ประกาศถอนการสมคัรรับเลือกตั้งของผูส้มคัรคนนั้น และให้เจา้หนา้ท่ีถอนช่ือและหมายเลขประจาํตวัออก

ทนัที โดยให้คงหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรายอ่ืนไวค้งเดิม” ซ่ึงจะมีจุดบกพร่องผูส้มคัรรับเลือกตั้งถอนตวั

ออกก่อนวนัประชุมใหญ่ท่ีจะถึง ทั้งผูส้มคัรและกรรมการยงัดาํรงตาํแหน่ง ถา้เกิดในกรณีเหตุสุดวิสัย เช่น 

เสียชีวิตหรือลาออกก่อนท่ีจะถึงประชุมใหญ่ ไม่สามารถจะประกาศรับสมคัรเลือกตั้งแมก้ระทัง่จะเสนอช่ือ

ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกในวนัประชุมใหญ่ก็ไม่สามารถดาํเนินการได ้เน่ืองจากระเบียบไม่ไดก้าํหนดไว ้ เม่ือ

ระเบียบไม่ไดก้าํหนดไวไ้ม่สามารถดาํเนินการได ้ทาํใหก้ารประชุมใหญ่สามญัในเดือนพฤษภาคมตอ้งยกมา

เรียกวิสามญั เพื่อเลือกตั้งตามจาํนวนให้ครบตามข้อบงัคบัท่ีจาํนวนกรรมการว่างลงและในการเลือกตั้ง

กรรมการและผูต้รวจสอบกิจการในวนัน้ี ยงัคงใช้ระเบียบเดิมของปี 2550 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ทาํให้

เห็นขอ้บกพร่อง ป้องกนั เพื่อจะให้การเลือกตั้งกรรมการและผูต้รวจสอบกิจการสามารถดาํเนินการในการ

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของปีนั้นๆ ในกรณีขอ้ 9. ท่ีคณะกรรมการไดย้กร่างระเบียบมาใหม่ แมก้ระทัง่

ตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งล่วงหนา้มีใบสมคัรครบตามจาํนวนหรือเกินตามจาํนวน แต่ถา้บงัเอิญหรือปรากฎวา่

กรรมการท่ียงัคงตาํแหน่งในวาระเกิดลาออกหรือเสียชีวิตอยา่งท่ีผา่นมา ทาํใหส้ามารถท่ีจะสรรหาหรือเสนอ

ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งเพิ่มใหครบกบัจาํนวนกรรมการว่างลงในวนัประชุมใหญ่ในปีนั้นๆได ้ถา้จาํนวน

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งนอ้ยกวา่จาํนวนกรรมการท่ีวา่งท่ีพึงมีในปีนั้น สามารถเสนอช่ือในท่ีประชุมใหญ่เพื่อใหท่ี้

ประชุมใหญ่เลือกตั้งเพิ่มให้ครบตามจาํนวนท่ีพึงมีตามขอ้บงัคบั และหากจาํนวนเกินกวา่กาํหนดท่ีตอ้งการ

ตอ้งดาํเนินการเลือกตั้งตามกระบวนการท่ีระเบียบกาํหนด คือ แจกบตัร ลงคะแนน หยอ่นบตัร นบัคะแนน 

แต่ในกรณีท่ีจาํนวนพอดี แมจ้ะเลือกตั้งดว้ยการหยอ่นบตัรลงคะแนนก็ไดผู้ส้มคัรตามความตอ้งการ เพื่อเป็น

การกระชับเวลาของท่ีประชุมใหญ่ จึงเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผย (ยกมือ) จะทาํให้มี

คะแนนของผูส้มคัรตามลาํดบัต่อไป เป็นการป้องกนัในกรณีตาํแหน่งท่ีวา่งการลาออกหรือเสียชีวิต สามารถ

ท่ีจะเลือกคณะกรรมการดาํเนินการให้ครบตามจาํนวนท่ีขอ้บงัคบักาํหนด ซ่ึงเป็นการแกไ้ขระเบียบเพื่อให้

การเลือกตั้งสมบูรณ์ ถูกตอ้งและไม่จาํเป็นจะตอ้งมาเรียกประชุมใหญ่วิสามญั ในกรณีดงักล่าวน้ี และขอให้

สมาชิกในท่ีประชุมพิจารณา ขอ้ 9 ใหม่ ตามท่ีคณะกรรมการไดห้ารือร่วมกบักรมส่งเสริมสหกรณ์ตามวรรค

แรก วรรคสอง เพื่อเปรียบเทียบกบัขอ้ 9 เดิม 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติแกไ้ขระเบียบ หมวด 1 ขอ้ 9. ซ่ึงท่ีประชุมไดล้งมติ (โดยวธีิยกมือ)  

ผลปรากฏ ดงัน้ี.- 
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 1.เห็นชอบใหใ้ชข้อ้ความใหม่ตามร่างระเบียบใหม่ หมวด 1 ขอ้ 9. จาํนวน  125   เสียง 

 2.เห็นชอบใหค้งขอ้ความเดิมตามระเบียบเดิม          หมวด 1 ขอ้ 9. จาํนวน    73   เสียง 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแก้ไขระเบียบ 

หมวด 1 ขอ้ 10. ซ่ึงเป็นไปในรูปแบบเดิม แต่เพิ่มในกรณีท่ีมีผูเ้สนอตวัหรือมีบุคคลผูเ้สนอบุคคลในท่ีประชุม

ใหญ่ให้เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ให้ใชว้ิธีการเปิดเผยโดยการยกมือ เท่าท่ีผา่นมาสหกรณ์ฯ ไดก้รรมการ

เลือกตั้งน้อยไม่เต็มจาํนวน และท่ีระบุไวเ้พื่อในกรณีอ่ืนใดมีผูป้ระสงค์จะเป็นกรรมการเลือกตั้งมากกว่า

จาํนวนเกา้คน ตอ้งมีวธีิการเลือกตั้งใหไ้ดเ้ท่ากบัจาํนวนเกา้คนตามระเบียบ ซ่ึงในขอ้ 10, 11, 12 เป็นเร่ืองของ

คณะกรรมการเลือกตั้ง 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า สําหรับขอ้ 10 ให้มีคณะกรรมการเลือกตั้งรวมทั้ง

ประธานกรรมการเลือกตั้งจาํนวน5 คน เพราะระดบัประเทศมีจาํนวน 7 คน เท่านั้น 

นายวธิาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ถา้จะมีการแบ่งหนา้ท่ี ซ่ึงปรากฏในขอ้ 11 จะมี

คณะกรรมการตรวจนบัคะแนน ขานคะแนน เพราะถา้ 5 คน เกรงวา่จะนอ้ยเกินไป 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า สําหรับขอ้ 10 ขอให้มีคณะกรรมการเลือกตั้งรวมทั้ง

ประธานกรรมการเลือกตั้งจาํนวน 5 คน 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติแกไ้ขระเบียบ หมวด 1 ขอ้ 10. ซ่ึงท่ีประชุมไดล้งมติ (โดยวธีิยกมือ) 

ผลปรากฏ ดงัน้ี.- 

 1.เห็นชอบให้คงจาํนวนคณะกรรมการเลือกตั้งไวต้ามร่างระเบียบใหม่ หมวด 1 ขอ้ 10. 

จาํนวน 9 คน จาํนวน  165  เสียง 

 2.เห็นชอบให้แก้ไขจาํนวนคณะกรรมการเลือกตั้ งจากร่างระเบียบ หมวด 1 ข้อ 10.             

ใหเ้หลือ จาํนวน 5 คน จาํนวน  11  เสียง 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแก้ไขระเบียบ 

หมวด 1 เดิม ขอ้ 14. ให้เจา้หนา้ท่ีส่งมอบบตัรเลือกตั้งให้ประธานกรรมการเลือกตั้งก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 

ไดก้าํหนดไวเ้ท่านั้น ส่วนท่ีปรับแกไ้ขตามร่างระเบียบท่ีเสนอ ใหม่ ขอ้ 14. ใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งมอบบตัรเลือกตั้ง

เท่าจาํนวนสมาชิกผูม้าลงทะเบียนและหีบบตัรเลือกตั้งให้ประธานกรรมการเลือกตั้งก่อลงคะแนน โดยมี

เหตุผลประกอบคือ เพื่อควบคุมจาํนวนบตัรเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ในการเลือกตั้ง 

 นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ในขอ้ 14 และ ขอ้15  จะไปคา้นกบัขอ้ 20 เพราะ

ไดร้ะบุวา่สมาชิกทุกท่านมีสิทธ์ิในการเลือกตั้ง ถา้สมมติวา่ สมาชิก ก เขา้มาประชุมภายหลงัการลงทะเบียน

เวลา 09.30 น. ไม่มีสิทธ์ิรับเบ้ียประชุมแต่มีสิทธ์ิเขา้มาประชุม เม่ือมีสิทธ์ิเขา้มาในท่ีประชุมแต่คณะกรรมการ

ไปตดัสิทธ์ิ โดยระบุวา่เฉพาะจาํนวนผูม้าลงทะเบียน แต่ในความเห็นส่วนตวัถือวา่ผูท่ี้มาหลงัเวลา 09.30 น. มี

สิทธ์ิเลือกตั้ง เพราะคณะกรรมการฯ ไม่ไดจ้าํกดัสิทธ์ิ ฉะนั้นสหกรณ์ฯ ตอ้งจดัเจา้หนา้ท่ีให้มีการลงทะเบียน

ดว้ยเพียงแต่ไม่มีสิทธ์ิรับเงินเท่านั้นเองและมีสิทธ์ิเขา้มาในท่ีประชุมแห่งน้ี เพราะเท่าท่ีสหกรณ์ฯ ปฏิบติักนั



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  167 

เป็นอยา่งนั้น เพราะฉะนั้นขอ้ 14 และ ขอ้ 15 จะเป็นการไปจาํกดัสิทธ์ิสมาชิกหรือไม่ ขอให้พิจารณาในเร่ือง

น้ี และขอสอบถามผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ หากมีการแกไ้ขจะมีความขดัแยง้กนัหรือไม่ 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า จากการตั้งข้อสังเกตของสมาชิก เดิม ไม่

สามารถกาํหนดเร่ืองบตัรเลือกตั้งและสมาชิกผูม้าลงทะเบียนเขา้ประชุม ส่วนมากจะมีเพียงแต่วา่ลงทะเบียน

แลว้ ลงลายมือช่ือ แจกบตัรติดหน้าอกในจาํนวนเวลา หลงัจากนั้นแลว้สิทธ์ิท่ีหายไปคือไม่ไดเ้บ้ียประชุม 

สามารถเขา้มาประชุมออกความเห็นได้ เม่ือมีการยกร่างระเบียบใหม่เพื่อให้กระชับ ชัดเจน ในเร่ืองการ

ประชุมใหญ่ สมาชิกจะตอ้งมาลงทะเบียนภายในเวลาท่ีสหกรณ์ฯ ประกาศกาํหนดการเลือกตั้งและการ

ประชุมใหญ่ ถา้เรากาํหนดใหผู้มี้สิทธ์ิภายในระยะเวลา ผูท่ี้มาหลงัจากนั้นไม่สามารถลงทะเบียน               เขา้

ร่วมประชุมได้ สมาชิกเห็นว่าเป็นการตัดสิทธ์ิหรือไม่ แต่วิธีการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกเป็นเร่ืองๆ               

ท่ีสหกรณ์ฯ กาํหนดให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย เร่ืองใดสมาชิกควรทาํอะไร เม่ือไหร่ในระยะเวลาเท่าใด 

สหกรณ์ฯ กาํหนดระเบียบและประกาศให้ทราบล่วงหนา้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ

สามารถดาํเนินการเลือกตั้งดว้ยความสุจริต ชอบธรรมในเร่ืองการกาํหนดบตัรผูล้งคะแนนเลือกตั้ง จึงเป็น

เหตุผลของการปรับแก้ไขในข้อ 14  และ ข้อ 15 และเดิม ข้อ 15 ต้องได้ประธานกรรมการเลือกตั้งและ

ประธานกรรมการเลือกตั้งจะตอ้งไปคดัเลือกตราประทบัร่วมกบัประธานกรรมการเลือกตั้งในจาํนวนบตัร

เลือกตั้งท่ีเตรียมไวต้อ้งใชเ้วลามาก จึงไดป้รับแกไ้ขร่างใหม่ ขอ้ 15 ให้เลือกเฉพาะตราเคร่ืองหมายอย่างใด

อย่างหน่ึงสําหรับปีนั้นๆ โดยประธานกรรมการเลือกตั้งไม่ตอ้งลงนาม เพื่อกระชับเวลาในระเบียบวาระ            

ของการเลือกตั้ง 

นางสาวบุษมาศ หนูชม ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า 

ในกรณีวนัน้ีมีการประชุมวาระสําคญัเพียงวาระเลือกตั้งกบัการแกไ้ขระเบียบ ซ่ึงไดก้าํหนดให้ลงทะเบียน

เวลา 09.30 น. ท่ีจะไม่ให้จ่ายเบ้ียประชุม แต่ในวนัประชุมจริงอาจกาํหนดช่วงเวลาท่ีเร่ิมเลือกตั้งและปิดรับ

เบ้ียประชุมเป็นช่วงเวลาเดียวกนัได ้การมาประชุมตอ้งไม่ตดัสิทธ์ิท่ีจะเขา้ร่วมประชุมหลงัจากเวลา 10.00 น. 

อาจจะให้ลงทะเบียนไดห้ลงัจากเวลานั้น และเห็นว่าจะไม่จ่ายค่าเบ้ียประชุมก็จะตอ้งไม่ให้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง

ดว้ย เพื่อเป็นการบริหารจดัการการเลือกตั้งเพื่อทราบล่วงหน้า จะไดไ้ม่ตอ้งมาแจกบตัรเลือกตั้งหลงัเวลา 

10.00 น. อีกคร้ัง ให้ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนักบัการจ่ายค่าพาหนะไดเ้ลย แต่ว่าจะเขา้ประชุมจนเลิก ซ่ึงปกติ

อาจจะเลิกประชุมสองทุ่ม ใครมาหลงัจากนั้นก็ไม่ไดห้า้ม แต่เป็นการลงทะเบียนภายหลงัการเลือกตั้ง 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายว่า ถ้าคณะกรรมการคิดว่าจะนํากําหนดการ

ลงทะเบียนท่ีระบุเวลาตรงนั้นมาเป็นขอ้กาํหนดท่ีแทจ้ริง ตอ้งระบุให้ชัดเจนในขอ้ 14 และ ขอ้ 15 ว่าเท่า

จาํนวนสมาชิกผูม้าลงทะเบียนตามเวลาในหนงัสือเชิญประชุมหรือตามประกาศ ตอ้งระบุให้ชดัเจน เพราะ

ชอบมีการตีความในกรณีท่ีไม่ชดัเจนแบบน้ีบ่อยๆ ทาํให้มีความลาํบากใจ คือในการลงทะเบียนท่ีแจง้ไวว้่า

ตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น. และไดร้ะบุในวงเล็บว่า ผูล้งทะเบียนหลงัจากเวลานั้นไม่มีสิทธ์ิรับเบ้ียประชุม 
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เพราะฉะนั้นตอ้งมาตีความเร่ืองของการลงทะเบียน ถ้าเป็นไปได้ระบุให้ชัดเจนในขอ้ 14 และ ขอ้ 15 ว่า 

เฉพาะผูล้งทะเบียนในเวลาท่ีกาํหนดตามประกาศหรือหนงัสือเชิญประชุม 

นายณฐัวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ เพราะทุกคร้ังท่ีมีการประชุมใหญ่จะระบุวา่ ลงทะเบียน

หลงัจากเวลา 09.30 น. ไม่มีสิทธ์ิรับเบ้ียประชุมเท่านั้นเอง นอกนั้นมีสิทธ์ิเท่ากนัหมด เพราะฉะนั้นขอ้ 14                

ได้แก้ไขว่าจะให้บัตรเลือกตั้ งเท่าจาํนวนท่ีมาลงทะเบียน สมมติว่ามีสิทธ์ิ 250 คน และมาลงทะเบียน               

อีก 50 คน แต่ไม่ได้เบ้ียประชุม แต่สิทธิทุกอย่างเท่าเทียมกันหมด แล้วต้องแจกบัตรเลือกตั้ งอีกก่ีใบ                

แจก 250 ใบ หรือ 300 ใบ 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ในขอ้ 14 ท่ีกาํหนดวา่แจกบตัรเลือกตั้งเท่ากบั

จาํนวนสมาชิกผูม้าลงทะเบียนในวนัประชุมใหญ่ในปีถดัไปในการออกระเบียบวาระการประชุมและการ

ออกประกาศนดัประชุม โดยระบุลงไปในประกาศหลงัจากท่ีระเบียบน้ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม

ใหญ่แห่งน้ีแลว้ จะตอ้งมีประกาศออกมาในเร่ืองสมาชิกผูมี้สิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งมาลงทะเบียนภายใน

กาํหนดเฉพาะปีนั้นๆ โดยกาํหนดวา่จะตอ้งมาลงทะเบียนภายในเวลาเท่าไหร่และหลงัจากนั้นจะไม่รับการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม จะทาํใหแ้กปั้ญหาในการรับเบ้ียประชุมหรือการรับบตัรเลือกตั้งไปโดยปริยาย 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าท่ียกตวัอย่างไปก่อนหน้า 

คณะกรรมการตอ้งแจกบตัรเลือกตั้ง 250 ใบ ไม่ใช่ 300 ใบ 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า เจา้หน้าท่ีจะส่งมอบบตัรเลือกตั้งเท่าจาํนวน

สมาชิกผูมี้สิทธ์ิมาลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ใหก้บัประธานกรรมการเลือกตั้งเท่านั้น 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ สมาชิกตอ้งมาลงทะเบียนภายในเวลา 09.30 น. เท่านั้น 

คือสมาชิกมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่หรือไม่ 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ การท่ีคณะกรรมการกาํหนดวิธีการดงัน้ีแกไ้ข

ปัญหาหลายเร่ือง การรับเบ้ียประชุม การรับบตัรเลือกตั้ง เป็นไปตามระเบียบและเป็นไปตามท่ีสหกรณ์ฯ            

จะประกาศแจง้ในการประชุมใหญ่ในปีนั้นๆ โดยเห็นวา่การประชุม การเลือกตั้งจะเป็นระเบียบและชดัเจน

มากข้ึน 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ถา้ตามหลกัในการประชุมทัว่ไป ถา้ผูม้าประชุม

ไม่ไดล้งทะเบียน จะไม่มีสิทธ์ิมาอภิปรายในท่ีประชุมได ้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมท่ีใดท่ีหน่ึงจะเป็นปฏิบติั

แบบน้ี แต่เน่ืองจากสหกรณ์ฯ ไดป้ฏิบติักนัมาและตั้งเกณฑ์วา่เฉพาะเวลา 09.30 น. หลงัจากนั้นสมาชิกยงัมี

สิทธ์ิลงทะเบียนได้ มาประชุมได้ มาออกเสียงได้ เพียงแต่ไม่ได้รับเบ้ียประชุมเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น

คณะกรรมการจะตอ้งนาํเกณฑ์นั้นมาปฏิบติั ไม่ตอ้งมาตีความภายหลงั ตอ้งกาํหนดให้ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็น

ประกาศหรือในข้อบงัคบัต้องระบุให้ชัดเจน เพราะจะมีสมาชิกกลุ่มหน่ึงจะมาอ้างท่ีประชุมใหญ่ตลอด                 

โดยนาํมติท่ีประชุมใหญ่มายกเลิกกาํหนดการเหล่าน้ี ทาํใหเ้กิดความลาํบากใจเพราะเป็นการตีความตามใจ 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ในขอ้ 14 และ ขอ้ 15 ขอ้ความชดัเจนอยูแ่ลว้ 

เพียงแต่ไดมี้การออกประกาศเพิ่มเติมในการประชุมใหญ่ในปีนั้นๆ ในเร่ืองเวลาท่ีตอ้งมาลงทะเบียนในเวลา
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ท่ีกาํหนด จึงจะมีสิทธ์ิรับเบ้ียประชุมและรับบตัรเลือกตั้งแสดงสิทธ์ิออกเสียงต่างๆ ในท่ีประชุม เพราะว่า              

ถ้าไม่ปรับแก้ระเบียบและใช้แบบเดิม การเขา้ออกของสมาชิกหรือแมก้ระทัง่บุคคลภายนอก ทาํให้การ

ประชุมตอ้งใชเ้วลาเน่ินนานและหลายเร่ืองๆ ไม่ไดบ้รรจุในวาระ จึงขอปรับแกไ้ขตามท่ีเสนอร่าง โดยการ

พิจารณาร่วมกบัเจา้หน้าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าการประชุมจะเป็นไปตามวาระ ตามระเบียบและกระชบั

เวลา ดว้ยความสุจริตท่ีปรับแกไ้ขร่างเพื่อรองรับคณะกรรมการรุ่นต่อๆ ไป 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ตอ้งการความชดัเจน แต่คณะกรรมการช้ีแจงแต่

ของการลงทะเบียนและมีสิทธ์ิเลือกตั้งเท่านั้น ซ่ึงระเบียบระบุไวอ้ยา่งนั้นยอมรับได ้และคณะกรรมการได้

ช้ีแจงหรือยงัวา่ ผูม้าลงทะเบียนหลงัเวลา ยงัเรียกลงทะเบียนหรือไม่และการลงทะเบียนดงักล่าวมีสิทธ์ิเขา้มา

ในท่ีประชุมหรือไม่ มีสิทธ์ิท่ีจะออกเสียงหรือไม่ 

นายวธิาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ไดแ้จง้วา่จะตอ้งมีประกาศออกไป หลงัจากร่าง

ระเบียบไดรั้บความเห็นชอบ สมาชิกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งมาลงทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีประกาศ

กาํหนด เช่น ถา้กาํหนดให้มาลงทะเบียนในเวลา 09.00-09.30 น. ถา้หลงัจากเวลาท่ีกาํหนดในประกาศ จะไม่

มีการรับลงทะเบียน สมาชิกท่ีมาหลงัจากเวลานั้นจะไม่ไดรั้บการลงทะเบียนหรือรับบตัรเลือกตั้งหรือเขา้ร่วม

ประชุมได ้เพราะจะตอ้งปรับแกว้ิธีการประชุมใหญ่ให้อยูใ่นกรอบเวลา และในขณะเดียวกนัไม่เช่นนั้นจะมี

สมาชิกท่ีมาหลงัจากการปิดลงทะเบียน โดยไม่ประสงคจ์ะรับเบ้ียประชุมจะเป็นการยากต่อเจา้หนา้ท่ีหรือใน

การประชุมปีนั้นๆ ซ่ึงมีสมาชิกมาสมทบเขา้ออกมาก ถา้ผูป้ระสงค์จะมาทาํหน้าท่ีออกความคิดเห็นต่างๆ 

ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ตามกรอบ ตามประกาศท่ีสหกรณ์ฯ กาํหนด ตอ้งมาลงทะเบียนในเวลาท่ีประชุมใหญ่

ปีนั้นๆ กาํหนด 

รศ.กลัยาณ ีธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ อยากทราบวา่สมาชิกสหกรณ์ฯ ณ ปัจจุบนัมีจาํนวนเท่าไหร่ 

เกินกาํลงัความสามารถท่ีเจา้หนา้ท่ีจะจดัทาํทะเบียนสมาชิก 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ มีจาํนวนสามพนักวา่คน 

รศ.กัลยาณี ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายว่า ซ่ึงปกติจะตอ้งมีทะเบียนสมาชิกตั้งแต่ลาํดบัท่ี 1-3400 

โดยประมาณ ตามท่ีเคยเห็นสหกรณ์ฯ อ่ืนท่ีเป็นสมาชิก กรรมการเลือกตั้งให้มาเซ็นรับบตัร ถึงแมจ้ะมา

ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ แต่ในทะเบียนตอ้งตรวจสอบวา่เป็นสมาชิกจริงหรือไม่ และใหเ้ซ็นรับบตัรเลือกตั้ง 

ไม่ใช่เป็นการแจกเหมือนสหกรณ์ฯ เพราะการแก้ไขร่างระเบียบ เป็นการตดัสิทธ์ิท่ีมีสิทธ์ิจะมาเลือกตั้ง 

เหมือนการเลือกตั้งผูแ้ทน ประชาชนมีสิทธ์ิจะไปลงจนถึงเวลาท่ีมีการปิดหีบ มีสมาชิกเพียงสามพนักวา่คน 

ความสามารถของเจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอหรือ โดยให้แบ่งช่วงสมาชิกไปแต่ละโต๊ะ เพราะสมาชิกทราบเลข

สมาชิก การรับบตัรเป็นเร่ืองของกรรมการเลือกตั้ง ในเม่ือเลือกกรรมการเลือกตั้งข้ึนมาสมาชิกตอ้งไวว้างใจ

และตอ้งดาํเนินการดว้ยความยุติธรรม โดยเกียรติยศของกรรมการเลือกตั้ง เพราะท่ีอภิปรายเพราะขดัต่อสิทธิ

มนุษยชน คณะกรรมการไปริดรอนสิทธ์ิการเลือกตั้งของสมาชิก  เห็นวา่ควรจะมีวิธีบริหารจดัการท่ีดีกว่าน้ี

หรือไม่ ท่ีจะไม่ไปตดัสิทธ์ิสมาชิก และการกาํหนดเวลาตอ้งการจาํกดัการท่ีมาประชุมของสมาชิก ถา้มิฉะนั้น
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แลว้สมาชิกจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม คณะกรรมการเอาค่าเบ้ียมาเป็นท่ีตั้งเพื่อหลอกล่อสมาชิก เป็นการดูถูก

สมาชิกมากเกินไปหรือไม่ 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ สําหรับการตั้งขอ้สังเกตในเร่ืองสมาชิกตอ้งมี

ทั้งเร่ืองของสิทธ์ิและหนา้ท่ี ในส่วนน้ีในเร่ืองการตรวจสอบการเป็นสมาชิกเจา้หนา้ท่ีไดป้ฏิบติัแลว้ แต่ในขอ้ 

14 และ ขอ้ 15 เป็นเร่ืองของระยะเวลากาํหนดเร่ืองการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งของสภาผูแ้ทนราษฎร               

ก็กาํหนดไวว้า่ในแต่ละเขตนั้น ประกาศเลือกตั้งเวลาเท่าไหร่ ประชาชนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งไปตรวจสอบรายช่ือ

ไปแสดงตนพร้อมรับบตัรและไปหยอ่นบตัรเลือกตั้งในเวลาท่ีกาํหนด 

รศ.กัลยาณี ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายว่า ท่ีอภิปรายหมายถึงสหกรณ์ฯ แห่งน้ี ถ้าหากปิดหีบเวลา 

12.00 น. ก่อนเวลา 12.00 น. สมาชิกสามารถมาเม่ือไหร่ก็ไดก่้อนปิดหีบเลือกตั้ง เพราะคณะกรรมการไป

กาํหนดสิทธ์ิท่ีจะมาลงทะเบียน เพราะหลงัจากเวลาท่ีกาํหนดไม่มีสิทธ์ิเลือกตั้งและไม่มีสิทธ์ิรับเบ้ียประชุม 

เพราะการเลือกตั้งการไดรั้บเบ้ียประชุมคนละเร่ืองกนั ซ่ึงเร่ืองไม่มีสิทธ์ิไดเ้บ้ียประชุมก็ไม่เห็นดว้ยเช่นกนั 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า เพราะเป็นการกาํหนดเวลาเพื่อจะได้สิทธ์ิ

เลือกตั้ง สมาชิกตอ้งมาลงทะเบียนภายในกาํหนดเวลาท่ีการจะประชุมแห่งนั้นกาํหนด 

นายวรวทิย์  กติติรุ่งเรือง สมาชิกอภิปรายวา่ เห็นวา่สาระสาํคญัท่ีรศ.กลัยาณี ธาระสืบ สมาชิกไดใ้ห้

ขอ้คิด คณะกรรมการจงพินิจพิเคราะห์อยา่งรอบคอบ สิทธิของสมาชิกในการท่ีจะลงการเลือกตั้ง ถา้ปิดหีบ 

12.00 น. กรรมการไปกาํหนดว่า 09.30 น. ไม่มีสิทธ์ิกลายเป็นเร่ืองการควบคุม การกาํหนดบตัรและอะไรก็

ตามท่ีกรรมการคิดวา่ยุง่ยาก จงหาวธีิเพราะมีทางออก ผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ช้ีแจงวา่ควรอยูใ่นช่วงเวลา 

และจะหมดสิทธ์ิการเลือกตั้ง เบ้ียประชุมสมาชิกทุกคนอยากได้ อาจจะไม่ใช่สาระสําคญั แต่สิทธิท่ีถูก

ริดรอนไปเป็นเร่ืองท่ีน่าอาย เพราะกรรมการไปตดัสิทธิสมาชิก เพราะยงัไม่หมดเวลา สมมติวา่ร่างระเบียบ

ใหม่ผา่น กาํหนดเวลา 12.00 น. เม่ือครบกาํหนดเวลา 09.30 น. ติดภารกิจและไม่ตอ้งมาลงเลือกตั้งกรรมการ

สามารถทาํได้หรือ เพราะพวกท่านเป็นคณะกรรมการท่ีสมาชิกทุกคนรับเลือกตั้งเขา้ไป ไม่ได้มีอาํนาจ

เหนือกวา่สมาชิก เพราะกรรมการก็มีหน่ึงเสียงเช่นกนั เพราะการเลือกตั้งกรรมการไดรั้บบตัรเลือกตั้งหน่ึงใบ

เหมือนกบัสมาชิกเช่นกนัแลว้คณะกรรมการจะมาจาํกดัสิทธ์ิทาํไม เพราะเห็นดว้ยก่อนปิดหีบกรรมการไม่

ควรตดัสิทธ์ิสมาชิกและเม่ือเวลา 09.30 น. กรรมการตดัสิทธ์ิสมาชิกแลว้สิทธิของสมาชิกจะเหลือหรือ อยาก

ฝากขอ้คิดให้คณะกรรมการไปคิดให้รอบคอบ ส่ิงท่ีควรทาํมีมากกว่าน้ีท่ีเป็นประโยชน์ไม่ใช่เร่ืองได้เบ้ีย

ประชุม เพราะสิทธิของสมาชิกไม่ควรถูกริดรอน 

นายวธิาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ในขอ้ 14 ขอ้ 15 กาํหนดเร่ืองบตัรเลือกตั้ง ส่วน

ในเร่ืองการลงทะเบียนเพื่อเขา้ห้องประชุมต่างๆ โดยตอ้งการให้สมาชิกแสดงความชดัเจนในขอ้ 14 ขอ้ 15 

เร่ืองเจา้หนา้ท่ีส่งมอบบตัรเลือกตั้งเท่าจาํนวนผูม้าลงทะเบียน 

รศ.กัลยาณี ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ อยากจะอธิบายให้เขา้ใจวา่สหกรณ์ฯ ตอ้งเตรียมบตัรมาให้

ครบตามจาํนวนของสมาชิกทั้งหมด จนกระทัง่ใช้ไปแล้วเสร็จ เม่ือปิดหีบบตัรเหลือเท่าไหร่ กรรมการ

เลือกตั้งตอ้งนบัจาํนวนบตัรเหลือพร้อมกบัจาํนวนผูท่ี้มาลงคะแนนส่งมอบคืนดว้ย เพราะฉะนั้นทะเบียนตอ้ง
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คนละทะเบียนกบัเร่ืองของการรับค่าเบ้ียประชุม เพราะสหกรณ์ฯ ตอ้งทาํทะเบียนสมาชิกมาทั้งหมดของ

จาํนวนสมาชิก ณ ปัจจุบนั ขอฝากผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ คนใหม่ใหด้าํเนินการตามท่ีแจง้ดว้ย และขอความกรุณา

ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ คนใหม่มอบเจ้าหน้าท่ีดาํเนินการพิมพ์รายช่ือสมาชิกทั้งหมดไม่น่าเหลือบ่ากว่าแรง

แน่นอน เพราะเจา้หนา้ท่ีมีความสามารถมากกวา่นั้น 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า สิทธิและหน้าท่ีเป็นของคู่กนั ในเม่ือมีประกาศ                

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งอะไรก็ตาม ทุกสถานท่ีไดก้าํหนดระยะเวลาไวเ้รียบร้อย แต่จะมาอา้งว่าสมาชิกมี

สิทธิแต่หนา้ท่ีกาํหนดใหม้าตามเวลา ถา้หากอภิปรายกนัต่อเร่ืองจะยาว ขอมติท่ีประชุมเลย 

รศ.กัลยาณี ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ ประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธ์ิท่ีจะตดับทกบัสมาชิก สิทธิ

และหนา้ท่ีเป็นของคู่กนั แต่เร่ืองน้ีสิทธิท่ีสมาชิกพึงมีควรจะดาํรงและเห็นดว้ยหรือไม่วา่สมาชิกตอ้งพยายาม

ผดุงสิทธิ ท่ีมีไว้ คณะกรรมการเป็นเพียงผู ้ท่ีสมาชิกเลือกข้ึนไปจะมาตัดสิทธิของสมาชิกไม่ได้                               

ซ่ึงเป็นท่ียงัคงดาํรงอยูแ่ละจะเป็นอยา่งน้ีตลอดไป สิทธิของสมาชิกตอ้งดาํรงอยู ่

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า ไม่ไดจ้ะตดัสิทธ์ิสมาชิก เพียงแต่ช้ีให้เห็นว่าการ

อภิปรายใชร้ะยะเวลานานพอสมควร 

รศ.กลัยาณ ีธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ สมาชิกอา้งเวลาปิดหีบแต่กรรมการอา้งเวลาลงทะเบียน 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า ในการท่ีสมาชิกจะให้สหกรณ์ฯ จดัพิมพบ์ตัรมา

ครบจาํนวนสมาชิกสามพนักว่าใบ โดยขอ้เท็จจริงก็ทราบว่าการประชุมใหญ่ในแต่ละปี สมาชิกเขา้ร่วม

ประมาณห้าร้อยคน จะพิมพท์าํไมให้เป็นการส้ินเปลือง ถา้มีสิทธ์ิและหนา้ท่ีตามท่ีสมาชิกเขา้ใจ ไม่มีอะไรท่ี

จะตอ้งอภิปรายอีกแลว้ 

รศ.กัลยาณี ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ ถา้สามพนักวา่ใบมากไป ฉะนั้นสหกรณ์ฯ ตอ้งพิมพม์าพนั

กวา่ใบ แต่ตอ้งแจง้จาํนวนบตัรท่ีเหลือให้ท่ีประชุมทราบดว้ย และแจง้มีผูท่ี้มาลงคะแนนและเซ็นซ่ือรับบตัร

ไปจาํนวนเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นสมาชิกจะตรวจจากคะแนนท่ีเลือกตั้งออกมา เพราะจะไดต้รวจสอบไดมี้การ

โกงการเลือกตั้งหรือไม่ 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า สําหรับตามท่ีสมาชิกอภิปราย ฝ่ายจดัการ

ปฏิบติัอยูแ่ลว้ และขอช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ขอ้ 14 ของระเบียบเดิมระบุวา่ “ให้เจา้หนา้ท่ีส่งมอบบตัรเลือกตั้งและ

หีบเลือกตั้งให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง” ต่างกนันิดเดียวว่าระเบียบเดิมไม่ได้

กาํหนดจาํนวน ทาํให้การเตรียมบตัรจาํนวนมากและแจกบตัรตามท่ีผูม้าลงทะเบียนหรือมาลงทะเบียนแต่ไม่

ประสงคจ์ะรับเบ้ียประชุม แต่ระเบียบใหม่กาํหนดวา่ “ให้เจา้หนา้ท่ีส่งมอบบตัรเลือกตั้งเท่าจาํนวนสมาชิกผู ้

มาลงทะเบียนและหีบบตัรให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง” ไม่วา่สมาชิกจะเลือกตาม

ระเบียบเก่าหรือร่างระเบียบใหม่ ต่างกนัเพียงว่าเป็นการกาํหนดจาํนวนบตัร ควบคุมบตัร เพื่อให้เป็นการ

กระชบัเวลา เพื่อใหข้อ้ยติุขอมติโหวต 
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นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายวา่ อยากให้รองประธานกรรมการอธิบายให้ชดัเจนตามท่ี

อภิปรายขา้งตน้ เพราะผูล้งทะเบียนมีสองประเภท ยกตวัอยา่งวนัน้ีวา่ มีผูล้งทะเบียนก่อน 09.30 น. จาํนวน

เท่าไหร่ และผูม้าลงทะเบียนหลงัเวลา 09.30 น. เท่าไหร่ ถึงไม่ไดป้ฏิบติัทั้งสองอยา่งสามารถเขา้ร่วมประชุม

ได ้ สมมติวา่ผูม้าลงทะเบียนก่อนเวลาท่ีกาํหนดจาํนวน 250 คน และผูม้าลงทะเบียนหลงัเวลาท่ีกาํหนดอีก 50 

คนไม่มีสิทธ์ิมาลงเลือกตั้งไดใ้ช่หรือไม่ 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ข้อกําหนดจะอยู่ท่ีประกาศว่าจะตัด ณ                       

เวลา 09.30 น. และไม่รับหลงัจากเวลานั้น โดยจะตอ้งกาํหนดเวลาและเง่ือนไขท่ีชดัเจนในประกาศ 

นายวรวิทย์  กิตติรุ่งเรือง สมาชิกอภิปรายว่า เพื่อเป็นการรักษาสิทธ์ิ ไม่ควรกาํหนดเวลา 09.30 น. 

ในการลงทะเบียน ถ้าจะใช้เวลาท่ีสมาชิกห่วงสิทธิของสมาชิก ควรจะกาํหนดเวลาก่อนปิดหีบในเวลา

ลงทะเบียนสุดท้าย ถึงแม้กรรมการจะอธิบายว่าการควบคุมการออกบัตรนั่นทําไม่ได้ การควบคุม

ระดบัประเทศยงัควบคุมบตัรไม่ได้ เพราะไม่รู้จะแจกบตัรเท่าไหร่ ไม่เห็นว่าจะทอ้ถอยเลยท่ีจะอย่างนั้น              

การจาํกดัของมวลสมาชิกเป็นเร่ืองน่าอาย เพราะคณะกรรมการไม่มีอาํนาจท่ีจะมากาํจดัสิทธ์ิ เวน้แต่ว่า

ระเบียบน้ีถูกแกไ้ขเป็นเวลา 12.00 น. 1.ไม่มีสิทธ์ิเลือกตั้ง 2.ไม่มีสิทธ์ิรับเบ้ียประชุม หากเป็นเช่นน้ีถือว่า

ยุติธรรม แม้ในเร่ืองร่างระเบียบใหม่ต้องกระชับ แต่คณะกรรมการไปริดรอนสิทธ์ิของสมาชิก และท่ี

กรรมการอภิปรายว่าเม่ือถึงเวลา 09.30 น. ห้ามเขา้ คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจดว้ยว่า สหกรณ์ฯไม่ใช่บริษทั       

แต่เป็นสหกรณ์ฯ ท่ีสมาชิกเลือกเขา้มา ไม่ใช่กรรมการจะตั้งกฎเกณฑ์เขา้มาหรือแก้ไขเพื่อจะบีบสมาชิก 

เพราะมีหลายเร่ืองท่ีคณะกรรมการต้องระมัดระวงัในการแก้ไขระเบียบแล้วไปริดรอนสิทธ์ิสมาชิก 

คณะกรรมการไม่ควรทาํ หากดาํเนินการแลว้ตอ้งนาํกลบัมาแกไ้ขใหม่ดว้ย 

รศ.กัลยาณี ธาระสืบ สมาชิกอภิปรายว่า การเลือกตั้งกบัการมาประชุมไม่ควรเก่ียงขอ้งกนั เพราะ

สมาชิกอาจจะมาเพื่อเลือกตั้ งเพียงอย่างเดียว เพราะสมาชิกท่ีไม่เข้าร่วมประชุมเพราะสมาชิกไวใ้จ

คณะกรรมการท่ีเลือกเขา้มาบริหารงานแลว้ และการเขา้มาเพียงเพื่อจะเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นสมาชิกมีสิทธ์ิ

ท่ีมาเวลาใดก็ได้ก่อนปิดหีบเท่านั้นเอง ไม่เก่ียวกันท่ีคณะกรรมการจะไปบงัคบัให้มาแปดโมงคร่ึง ถ้า

หลังจากแปดโมงคร่ึงไม่ได้ เว ้นแต่ว่าเวลาปิดหีบจะเป็นเท่ียงก็ตาม จะไปจํากัดสิทธิสมาชิกไม่ได้ 

เพราะฉะนั้นตอ้งไม่ไปจาํกดัสิทธ์ิของสมาชิก 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ เพื่อให้ไดข้อ้ยุติโดยกระชบัในขอ้ 14 และจะมี

ขอ้ 14 เดิม กบั ขอ้ 14 ใหม่ ซ่ึงเพิ่มเร่ืองจาํนวนสมาชิกเท่านั้น เพื่อให้ไดข้อ้ยุติตอ้งใช้เสียงของสมาชิกในท่ี

ประชุมใหญ่เป็นผูช้ี้ขาด 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติแกไ้ขระเบียบ หมวด 1 ขอ้ 14. ซ่ึงท่ีประชุมไดล้งมติ (โดยวธีิยกมือ) 

ผลปรากฏ ดงัน้ี.-   

 1.เห็นชอบใหใ้ชข้อ้ความตามร่างระเบียบใหม่ หมวด 1 ขอ้ 14. จาํนวน    64  เสียง 

 2.เห็นชอบใหค้งใชข้อ้ความตามระเบียบเดิม หมวด  1 ขอ้ 14.   จาํนวน  156  เสียง 
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นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแก้ไขระเบียบ 

หมวด 1 ขอ้ 15. โดยขอปรับเปล่ียนโดยประธานไม่ตอ้งลงลายมือช่ือ ให้ใชต้ราเคร่ืองหมายท่ีประทบัท่ีเลือก

สาํหรับการเลือกตั้งในปีนั้นๆ  

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ขอ้ 15 ใหค้งไวต้ามระเบียบเดิมใช่หรือไม่  

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า สําหรับข้อ 15 มีการเปล่ียนแปลงว่า เดิม                   

“ประธานกรรมการเลือกตั้งตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรพร้อมประทบัตราเคร่ืองหมาย” ร่างระเบียบใหม่เพื่อ

กระชบัเวลาในการเตรียมบตัรเลือกตั้ง “ใชแ้ต่ตราเคร่ืองหมายท่ีคณะกรรมการกาํหนดใช้ตราใดตราหน่ึง

สาํหรับปีการเลือกตั้งนั้นๆ”  

นายวรวิทย์  กิตติรุ่งเรือง สมาชิกอภิปรายว่า สําหรับระเบียบเดิม ขอ้ 15. สามารถเลือกอย่างหน่ึง

อย่างใดได ้คือ จะลงช่ือก็ไดห้รือเคร่ืองหมายประทบัก็ได ้เพราะคณะกรรมการแจง้ว่าตดัออก แต่ในความ

เป็นจริงสามารถเลือกอยา่งหน่ึงอยา่งใดได ้ 

นายวธิาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ จึงขอปรับแกใ้หเ้ป็นลงเคร่ืองหมายเท่านั้น 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ สําหรับขอ้ 15 ควรไปแกไ้ขท่ีผูป้ฏิบติัคือประธาน

กรรมการเลือกตั้ง แต่ไม่ใช่มาแก้ไขท่ีระเบียบ เพราะระเบียบเดิมมีทางเลือกให้ปฏิบติัอยู่แลว้ เพราะเป็น

หนา้ท่ีของประธานกรรมการเลือกตั้ง เพราะเป็นอาํนาจของผูป้ฏิบติั เห็นวา่ควรคงไวต้ามระเบียบเดิม เพราะ

ไม่ไดแ้ตกต่างเป็นการใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ สําหรับขอ้ 15 เดิมคือ “ให้ประธานกรรมการ

เลือกตั้งลงช่ือ หรือประทบัตราท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกาํหนดลงบนบตัรเลือกตั้งทุกฉบบั” และร่างระเบียบ

ใหม่คือ “ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งประทบัตราเคร่ืองหมายท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกาํหนดลงบนบตัร

เลือกตั้งทุกฉบบัเท่าจาํนวนสมาชิกผูม้าลงทะเบียน” และสมาชิกเห็นควรให้คงไวต้ามระเบียบเดิม เพื่อให้ได้

ขอ้ยติุตอ้งใชเ้สียงของสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่เป็นผูช้ี้ขาด 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติแกไ้ขระเบียบ หมวด 1 ขอ้ 15. ซ่ึงท่ีประชุมไดล้งมติ (โดยวธีิยกมือ) 

ผลปรากฏ ดงัน้ี.- 

 1.เห็นชอบใหใ้ชข้อ้ความตามร่างระเบียบใหม่ หมวด   1 ขอ้ 15.   จาํนวน    66   เสียง 

 2.เห็นชอบใหค้งใชข้อ้ความตามระเบียบเดิม    หมวด  1  ขอ้ 15.   จาํนวน  151  เสียง 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแก้ไขระเบียบ 

หมวด 1 ขอ้ 19. วรรคสอง จากขอ้ 19. เดิม เวลา 10.00-13.00 น. ปรับแกไ้ขเป็น เวลา 10.00 - 12.00 น. เพื่อผู ้

มีสิทธ์ิการเลือกตั้งอยูใ่นท่ีประชุมและจะไดมี้การพกักลางวนั จึงขอปรับแกเ้วลาตามท่ีเหมาะสม 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ขอยอ้นไปเม่ือการประชุมใหญ่สามญัสมาชิกเดือน

พฤษภาคม 2560 ได้มีการกําหนดให้ลงคะแนน เวลา 10.00 - 13.00 น.  ย ังมีการขอเล่ือนเวลาจาก

คณะกรรมการเลือกตั้ง โดยการอา้งสาเหตุมากมาย เล่ือนออกไปเป็นเวลา 14.00 น. จาก เวลา 10.00 น.                
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เพื่อจะปิดหีบในเวลา 13.00 น. แต่ได้มาขอเล่ือนเป็นเวลา 14.00 น. ดงักล่าวนั้น จึงอยากให้สมาชิกช่วย

พิจารณาว่าการขอแกไ้ขระเบียบให้เป็นเวลา 10.00 - 12.00 น. เห็นว่าห้วงเวลาเดิมไดก้าํหนดไวเ้หมาะสม                

ดีแล้ว หรือว่าจะให้เป็นเวลา 14.00 น. จะได้ไม่ต้องมีเหตุผลมาขอเล่ือนเวลาดังเช่นปีท่ีกล่าวข้างต้น              

เพื่ อผลประโยชน์ตนเอง เ ป็นท่ีตั้ ง  เพราะฉะนั้ น เ ห็นว่า  เวลา  10.00-  13.00 น.  เ ดิม  หรือจะ เ ป็น                                      

เวลา 10.00 - 14.00 น. 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ในเร่ืองเวลาได้มีการเล่ือนลงหน่ึงชั่วโมง 

เน่ืองจากคณะกรรมการได้ปรับเปล่ียนในขอ้ 9.ทาํให้เลือกได้โดยการเปิดเผย ทาํให้ระยะเวลาของการ

เลือกตั้งจะกระชบัและอยูใ่นกรอบ สมาชิกสามารถดาํเนินการประชุมใหญ่ในเวลาท่ีเหมาะสม และในขอ้ 19. 

จะไปพอ้งในขอ้ 24  เม่ือถึงเวลาปิดการเลือกตั้งแลว้ จะเลือกหรือประวิงเวลาใดๆ ไม่ได ้ ตามท่ีสมาชิกกล่าว

อา้งมายอมรับวา่เกิดข้ึนในการประชุมใหญ่เดือนพฤษภาคม 2560 ซ่ึงมีเหตุผลการกล่าวอา้งคือการจดัอาหาร

ให้สมาชิกไม่เพียงพอและสมาชิกบางส่วนกลบับา้น กลบัมาอีกคร้ังเกินกาํหนดเวลาท่ีไดมี้การลงคะแนน

เลือกตั้งไปเรียบร้อยแลว้ แต่ไม่ใช่เหตุท่ีคณะกรรมการนาํมาปรับเวลา ท่ีคณะกรรมการปรับเวลาเห็นวา่เป็น

การกระชบัเวลาในการเลือกตั้งการรองรับคณะกรรมการท่ีขาด ลาออก หรือเสียชีวติหรือท่ีไม่อยูใ่นขอ้ 9. ไป

เรียบร้อยแลว้ จึงมาปรับแกเ้ป็นเวลา 10.00-12.00 น. ประเด็นท่ีสมาชิกทว้งติงใหค้งเวลาไวต้ามระเบียบเดิม  

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติแกไ้ขระเบียบ หมวด 1 ขอ้ 19. ซ่ึงท่ีประชุมไดล้งมติ (โดยวธีิยกมือ) 

ผลปรากฏ ดงัน้ี.- 

 1.เห็นชอบให้ใช้ขอ้ความตามร่างระเบียบใหม่ หมวด 1 ขอ้ 19. วรรคสอง ให้เปิดเลือก             

ตั้งตั้งแต่ เวลา 10.00 - 12.00 น. จาํนวน 79 เสียง 

 2.เห็นชอบให้คงใช้ข้อความตามระเบียบเดิม หมวด 1 ข้อ 19. วรรคสอง ให้เปิดเลือก           

ตั้งตั้งแต่ เวลา 10.00 - 13.00 น. จาํนวน 147 เสียง 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแก้ไขระเบียบ 

หมวด 3 ขอ้ 33. จึงขอปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัการท่ีมีการลงมติในหมวด 1 ขอ้ 6. โดยขอปรับแก้ 

หมวด 3 ข้อ 33 เดิม เป็นไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และหมวด 3 ข้อ 33. ใหม่ เป็นไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน                

ใหป้รับเป็นไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั   

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติการปรับแก้ไขหมวด 3 ขอ้ 33 เดิม เป็นไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                

และหมวด 3 ขอ้ 33. ใหม่ เป็นไม่นอ้ยกวา่สิบห้าวัน ใหป้รับเป็นไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั ซ่ึงท่ีประชุมไดล้งมติ 

(โดยวธีิยกมือ) ผลปรากฏวา่เห็นชอบดว้ยคะแนนเป็นเอกฉนัท ์

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแก้ไขระเบียบ 

หมวด 4 ขอ้ 37.  

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายว่า ประเด็นน้ีถือเป็นเร่ืองสําคัญมาก เพราะผูท่ี้

อาสาสมคัรมาทาํงานให ้ไม่วา่จะอยูใ่นตาํแหน่งคณะกรรมการดาํเนินการหรือเป็นผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมา

แสดงตวัและสมาชิกตอ้งการให้ผูส้มคัรมาแสดงตวั นอกจากแสดงตวัตอ้งแนะนาํคุณสมบติัของตนเองให้
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สมาชิกไดท้ราบวา่มีความรู้ ประสบการณ์และมีวิสัยทศัน์อยา่งไรบา้งเป็นประเด็นสาํคญั และขอ้เสนอให้คง

ขอ้ความตามระเบียบเดิมทุกประการ 

รศ.กัลยาณี ธาระสืบ  สมาชิกอภิปรายว่า เพราะเหตุใดจึงไม่ มี เหตุผลในการแก้ไขข้อ 37                         

เพราะขอ้อ่ืนๆ คณะกรรมการมีเหตุผลประกอบหมด 

นายวธิาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ เหตุผลประกอบยกไปรวมกบัขอ้ 38  

รศ.กัลยาณ ีธาระสืบ สมาชิกอภิปรายวา่ ผูท่ี้สมคัรใจจะมาลงเป็นกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ

ตอ้งพร้อมท่ีจะดูแลและรับใชส้มาชิก แมแ้ต่วนัรับเลือกตั้ง เพราะสมาชิกตอ้งการทราบวา่วิสัยทศัน์ นโยบาย

ในการท่ีเขา้มาทาํงานให้สมาชิก และจะทาํอะไรให้สหกรณ์ฯ เพื่อความผาสุกของสมาชิก ตอ้งการทราบจาก

ผู ้สมัคร หากไม่มาแสดงตัวไม่สมควรท่ีจะได้รับการเลือกตั้ งควรคัดใบสมัครออก ไม่ เ ห็นด้วย                           

ถา้ไม่มาแสดงตนในวนัท่ีมีการเลือกตั้ง 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า เห็นว่าร่างเดิมนั้นดีอยู่แลว้ คิดไดอ้ย่างไรท่ีไม่ตอ้งมา

แสดงตน ไม่ทราบมีอะไรแอบแฝงหรือไม่ 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า ได้มีผูท้ว้งติงว่ามีหลายสหกรณ์ฯ                

เกิดเหตุวนัท่ีประชุมใหญ่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลมาแสดงตนไม่ได้ จึงจาํเป็นท่ีตอ้งเปิดวิสามญัข้ึนมาอีก              

คือเหตุผลท่ีคณะกรรมการขอปรับแกไ้ขร่างขอ้น้ี ไม่มีอะไรแอบแฝงตามท่ีสมาชิกอภิปราย จะกระชบัให้การ

ประชุมเร็วข้ึน หากมีการแสดงวสิัยทศัน์จะทาํใหเ้สียเวลาเกือบสองชัว่โมง 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ สมาชิกอภิปรายว่า เหตุผลท่ีกรรมการช้ีแจงว่าจะเจ็บป่วยกะทันหัน        

หากมีใบรับรองแพทย์มายืนยนั ท่ีประชุมคงยอมรับ เพราะใบรับรองแพทยส์ามารถนําไปยื่นต่อศาลได้

เช่นกนั ไม่อยากใหแ้กไ้ขเพราะจากเดิม “ตอ้งแสดงตน” แกเ้ป็น “ไม่ตอ้งแสดงตน” ไม่ถูกตอ้ง อยา่กงัวลเร่ือง

การเสียเวลาในการแสดงวสิัยทศัน์ เพราะใชเ้วลาเพียงคนละสองนาทีก็เพียงพอ 

รศ.กัลยาณี ธาระสืบ  สมาชิกอภิปรายว่า หากผู ้สมัครป่วยสมาชิกไม่เลือกตั้ งให้มาทํางาน                   

เพราะป่วยทาํงานไม่ได ้

นายวรวิทย์  กิตติรุ่งเรือง สมาชิกอภิปรายว่า ประโยชน์ของมวลสมาชิกท่ีได้เห็นผูส้มคัรแสดง

วิสัยทศัน์เป็นส่ิงสําคัญมาก และในส่ิงท่ีคณะกรรมการยกตวัอย่างจะเป็นการเสียเวลาหรือจะเจ็บป่วย

กระทนัหนั ไม่ใช่ขอ้อา้งท่ีจะแกไ้ขระเบียบเดิมท่ีเดิมอยูแ่ลว้ เป็นการแกไ้ขระเบียบท่ีแยก่วา่เดิม เพราะวา่ส่ิง

เหล่าน้ีถา้แกไ้ขแลว้ดี สมาชิกยอมรับได ้เพราะถา้แกไ้ขแลว้แยก่วา่เดิมอยา่แกไ้ขดีกวา่ 

นางสาวบุษมาศ  หนูชม ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ เสนอความเห็นว่า เพื่อให้

สมาชิกไดต้ดัสินใจ เพราะธรรมเนียมของสหกรณ์เคหสถานฯ จะแสดงตน เพราะจะทาํใหเ้กิดขอ้บกพร่องวา่

บางคนท่ีมาแสดงตนไม่ได ้ทาํให้เสียสิทธ์ิท่ีถูกไดรั้บการเลือกตั้ง แต่ในการสมคัรผูส้มคัรตอ้งเจตนาอยูแ่ลว้

ว่าอยากเป็นจึงมาเขียนใบสมคัร ถ้าการหาเสียงหรือการแสดงวิสัยทศัน์โดยทัว่ๆ ไปจะก่อนวนัเลือกตั้ง                 

ซ่ึง และประเพณีท่ีสหกรณ์ฯ อ่ืนจะห้ามให้ผูส้มัครแสดงตนใดๆ ทั้ งส้ิน เพื่อป้องกันผูส้มัครหาเสียง                     
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เพราะเป็นการแข่งขนัสูง เพราะการแสดงวิสัยทศัน์ให้ไปออกแบบใบสมคัร เพราะการแสดงวิสัยทศัน์แบบ

สัญญาท่ีจะให้ ตอ้งแยกให้ออกวา่ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ อยา่งเช่นการผูกมดัวา่จะให้ จริงๆแลว้ปฏิบติั

ไม่ได้ สหกรณ์ฯ มีบทลงโทษหรือไม่ และขอ้ควรระวงัคือการหาเสียงสัญญาว่าจะให้ ซ่ึงไม่ควรกระทาํ                   

ท่ีอธิบายมาทั้งหมดคือสหกรณ์ทัว่ๆ ไป ส่วนในประเด็นของผูต้รวจสอบกิจการมารยาททัว่ๆ ไป สมมติวา่

นาย ก ได้รับการเลือกตั้ง ปีต่อมาเสนอสมคัรอีก พอถึงวาระเลือกตั้งจะไม่อยู่ โดยจะออกจากท่ีประชุม  

เพื่อให้สมาชิกเป็นกลางท่ีสุด เป็นประเพณีของทัว่ไปเป็นมารยาทของผูต้รวจสอบกิจการ ถา้มีการแข่งขนั

ตั้ งแต่สองคนข้ึนไป ผู ้สมัครเป็นผู ้ตรวจสอบกิจการจะไม่อยู่ในท่ีประชุม เป็นการให้ข้อมูลไว้                        

สาํหรับสหกรณ์เคหสถานฯ เป็นแบบไหนใหค้าํนึงถึงขอ้ดี-ขอ้เสีย ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย 

นางรณิดา  อัชชารกูร สมาชิกอภิปรายว่า ตามท่ีผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอเป็นการสมคัร

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และท่ีน่ีคือสหกรณ์ฯ และท่ีสมาชิกอภิปรายทั้งหมดคือผูต้รวจสอบกิจการของ

สหกรณ์ฯ เพราะฉะนั้นไม่เก่ียวกนั ถ้าหากว่าผูส้มคัรไม่มาแสดงตนและปรากฏตวัให้เห็นแล้วสมาชิกจะ

ทราบได้อย่างไรว่าเต็มใจมาทํางานให้สหกรณ์ฯ หรือได้รับการเสนอช่ือ ซ่ึงระเบียบเดิมดีอยู่แล้ว

คณะกรรมการไปปรับแกไ้ขใหเ้สียเวลา เพราะฉะนั้นขอใหก้ระชบัเวลาในการประชุมดว้ย 

ศาสตราจารย์โอภาวดี  เข็มทอง สมาชิกอภิปรายว่า ในสังคมสหกรณ์ฯ อยู่ร่วมกนัด้วยกฎ กติกา 

มารยาท ตั้งแต่พรบ. กฎกระทรวง ระเบียบ และส่ิงท่ีตกลงกนัในท่ีประชุมใหญ่ เพราะฉะนั้นขออธิบายว่า

ตามท่ีผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอความเห็นมานั้นถือวา่ถูกตอ้ง คือ การมาแสดงตนแต่ไม่ใช่การแสดง

วิสัยทศัน์ แต่เป็นการปรากฏตวัในท่ีประชุมใหญ่ เพราะประวติัทุกอย่างปรากฏอยู่ในใบสมคัรครบถ้วน

สมบูรณ์แล้ว และได้มีการประกาศเป็นท่ีเปิดเผยก่อนการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นจะเสนอ 3 ทางเลือก คือ                 

ตอ้งตดัขอ้ความแสดงวสิยัทศัน์ออกไป แต่เห็นดว้ยวา่ตอ้งมาปรากฏตวัในท่ีประชุมใหญ่ 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ตามท่ีผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอความเห็น

วา่ ในใบสมคัรระบุประวติัผูส้มคัรครบถว้นแลว้ แต่โดยมารยาทเม่ือมีหนงัสือเชิญประชุมควรจะระบุไวใ้น

ขอ้มูลของผูส้มคัร เพราะถา้ไม่มาปรากฏตวัจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ผูส้มคัรคือใคร และไม่มีรูปภาพประกอบ

ในหนงัสือเชิญประชุมดว้ย เร่ืองของการปรากฏตวั แต่เร่ืองการแสดงวิสัยทศัน์สมาชิกจะไดน้าํไปพิจารณา

กนัต่อไป และในขอ้ 37 และ ขอ้ 38 ไปในทิศทางเดียวกนั จึงขอเสนอใหพ้ิจารณาร่วมกนั โดยเสนอวา่ขอให้

ใชร้ะเบียบเดิมโดยไม่ตอ้งปรับแกไ้ข เพื่อไม่ใหเ้สียเวลาไม่ตอ้งแยกเป็นรายขอ้ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติแกไ้ขระเบียบ หมวด 4 ขอ้ 37. ซ่ึงท่ีประชุมไดล้งมติ (โดยวธีิยกมือ) 

ผลปรากฏ ดงัน้ี.- 

 1.เห็นชอบใหใ้ชข้อ้ความตามร่างระเบียบใหม่ หมวด  4 ขอ้ 37.           จาํนวน      22   เสียง 

 2.เห็นชอบให้คงใช้ข้อความตามระเบียบเดิม หมวด  4 ข้อ 37.   จาํนวน  219   เสียง               

โดยใหต้ดัคาํวา่ดาํเนินการออก 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแก้ไขระเบียบ 

หมวด 4 ขอ้ 38.  
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นางวาสนา  ปรีชาวนิช สมาชิกอภิปรายวา่ เดิม ขอ้ 38 “ประธานกรรมการเลือกตั้งอาจให้ผูส้มคัรรับ

เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ หรือผูต้รวจสอบกิจการ แนะนาํตวัเองในท่ีประชุมใหญ่ไดใ้นเวลาอนั

สมควร” ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาคาํวา่ “อาจ” เพราะจะมีก็ไดห้รือไม่มีก็ไดแ้ลว้แต่ประธานกรรมการเลือกตั้ง 

ดว้ย เพราะตอ้งการใหร้ะบุชดัเจนจะไดไ้ม่ตอ้งมีการแกไ้ขอีก 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติแกไ้ขระเบียบ หมวด 1 ขอ้ 38. ซ่ึงท่ีประชุมไดล้งมติ (โดยวธีิยกมือ) 

ผลปรากฏ ดงัน้ี.- 

 1.ขอใหป้รับแกไ้ขร่างระเบียบ หมวด 1 ขอ้ 38.          จาํนวน       10 เสียง  

 2.ขอใหค้งไวต้ามระเบียบเดิม หมวด  1 ขอ้ 38.          จาํนวน      193 เสียง 

นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากสมาชิกขอปรับแก้ไข เดิม ขอ้ 38 

“ประธานกรรมการเลือกตั้งอาจให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ หรือผูต้รวจสอบกิจการ 

แนะนําตวัเองในท่ีประชุมใหญ่ได้ในเวลาอันสมควร” แก้เป็น ข้อ 38 “ประธานกรรมการเลือกตั้งต้อง            

ให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ หรือผูต้รวจสอบกิจการ แนะนาํตวัเองในท่ีประชุมใหญ่

ไดใ้นเวลาอนัสมควร”            

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติแกไ้ขระเบียบ หมวด 1 ขอ้ 38. ตามท่ีแกไ้ขขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้

ซ่ึงท่ีประชุมไดล้งมติ (โดยวธีิยกมือ) ผลปรากฏ ดว้ยคะแนนเป็นเอกฉนัท ์

   นายวิธาน ขําบุญลือ รองประธานกรรมการ ได้สรุปการลงมติ (โดยการยกมือ) ให้ท่ีประชุม

พิจารณาการแก้ไขระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ว่าด้วย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2561 ดงัน้ี.-  

  1. หมวด 1 ขอ้ 6.  

  มติ ขอใหค้งไวต้ามระเบียบเดิม หมวด 1 ขอ้ 6. เป็นสามสิบวนั จาํนวน 141 เสียง  

2. หมวด 1 ขอ้ 9. 

มติ เห็นชอบใหใ้ชข้อ้ความใหม่ตามร่างระเบียบใหม่ หมวด 1 ขอ้ 9. จาํนวน 125  เสียง 

3. หมวด 4 ขอ้ 10.  

มติ เห็นชอบใหค้งจาํนวนคณะกรรมการเลือกตั้งไวต้ามร่างระเบียบใหม่ หมวด 1                  

ขอ้ 10. จาํนวน 9 คน จาํนวน  165  เสียง 

4. หมวด 4 ขอ้ 14.  

  มติ เห็นชอบใหค้งใชข้อ้ความตามระเบียบเดิม หมวด  1 ขอ้ 14.   จาํนวน  156 เสียง 

5. หมวด 4 ขอ้ 15.  

 มติ เห็นชอบใหค้งใชข้อ้ความตามระเบียบเดิม    หมวด  1  ขอ้ 15.   จาํนวน  151  เสียง 

6. หมวด 4 ขอ้ 19.  
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 มติ เห็นชอบให้คงใช้ขอ้ความตามระเบียบเดิม    หมวด  1  ขอ้ 19. วรรคสอง ให้เปิด

เลือกตั้งตั้งแต่ เวลา 10.00 - 13.00 น. จาํนวน  147  เสียง 

7. หมวด 4 ขอ้ 37.  

  มติ เห็นชอบใหค้งใชข้อ้ความตามระเบียบเดิม หมวด  4 ขอ้ 37.   จาํนวน  219   เสียง               

โดยใหต้ดัคาํวา่ดาํเนินการออก 

8. หมวด 4 ขอ้ 38  

 มติ ขอให้คงไวต้ามระเบียบเดิม หมวด 4 ข้อ 38. จาํนวน  193  เสียง และขอเพิ่ม

ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ ข้อ 38 “ประธานกรรมการเลือกตั้งต้องให้ผูส้มัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ

ดาํเนินการ หรือผูต้รวจสอบกิจการ แนะนาํตวัเองในท่ีประชุมใหญ่ไดใ้นเวลาอนัสมควร”       

เม่ือไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขอีก ประธานกรรมการ จึงขอใหป้ระชุมลงมติ (โดยวธีิยกมือ) เห็นชอบระเบียบ 

สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด ว่าด้วย การสรรหาผู ้สมัครรับเลือกตั้ งเป็นกรรมการดําเนินการ                 

และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2561 ตามท่ีแกไ้ข/เพิ่มเติม ดว้ยคะแนน จาํนวน 233 เสียง  

มติ เห็นชอบระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั วา่ดว้ย การสรรหาผูส้มคัร             

รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2561 ตามท่ีแกไ้ข/เพิ่มเติม ดว้ยคะแนน 

จาํนวน 233 เสียง 

นายวโรดม ปรีชาวนิช สมาชิกอภิปรายวา่ คณะกรรมการดาํเนินการชุดน้ีก็เป็นผูเ้ลือกตั้งเห็นชอบเขา้

มาดว้ยความเต็มใจและเห็นชอบในวิธีการหาเสียงโฆษณาวา่เขา้มาจะทาํอะไร เขา้มาจะทาํหรือไม่ทาํอะไร

ปัจจุบนัน้ีไม่วา่อะไรแลว้ ส่ิงท่ีดีใจอยา่งหน่ึงสาํหรับวนัน้ีและเห็นดว้ยคือคณะกรรมการดาํเนินการชุดน้ีไดมี้

การปรับปรุง แกไ้ขกฎหมายหรือระเบียบใหม่ๆ เขา้มาเพื่อใหท้นัสมยัข้ึน ในการท่ีเราจะปรับปรุงอะไรต่างๆ 

ให้ทนัสมยัข้ึน แต่พอนัง่ฟังไปเร่ือยๆ ก็รู้สึกผิดหวงัท่ีสมาชิกแสดงออกมาตอบสนองให้เห็นวา่ แกใ้นเร่ืองท่ี

ไม่เข้าท่าเยอะแยะ เร่ืองท่ีควรจะแก้กลับไม่ทาํ เร่ืองท่ีทาํไปแก้ ท่ีทาํให้รู้สึกผิดหวงัมากท่ีอุตส่าห์เลือก

กรรมการเขา้มาเพราะเห็นนโยบายของท่าน ซ่ึงเขา้ลกัษณะอยา่งท่ีสมาชิกหลายท่านอภิปรายวา่เป็นการจาํกดั

สิทธ์ิ ไม่ใหส้มาชิกมีสิทธ์ิมีเสียงเท่าท่ีควร และเห็นดว้ยกบัสมาชิกทุกท่าน เพราะไม่ถูกตอ้ง เป็นการแสดงให้

เห็นไม่ใช่ยุค 4.0 กลายเป็นยุค 0.4 ความคิดของท่าน และท่ีสําคญัอีกเร่ืองหน่ึงคณะกรรมการดาํเนินการ

นาํเสนอให้รับทราบเร่ืองของการแกไ้ขขอ้บงัคบั ท่ีประชุมรับทราบ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีสมาชิกหมู่บา้นสหกรณ์

เคหสถาน 4 คงยงัไม่ทราบ คือคณะกรรมการชุดน้ีไดมี้การแกไ้ขระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย คหบาล พ.ศ.2555 

เป็น คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2561 ไดมี้การแกไ้ขอยู ่3 ขอ้ แต่เท่าท่ีจาํได ้ แต่มีขอ้หน่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัเป็นการจาํกดัสิทธิ

ของสมาชิกอยา่งแทจ้ริง เป็นการลุแห่งอาํนาจท่ีมาแกไ้ข โดยท่ีไม่ไดแ้จง้ให้สมาชิกทราบหรือแกแ้ลว้ไม่ได้

ประกาศฯ ให้สมาชิก ส่วนตวัไดรั้บทราบหลงัจากท่ีประธานกรรมการไดล้งนามในระเบียบน้ี ไม่รู้วา่ใครส่ง

มาให้ เพราะการออกระเบียบใดๆ ท่ีสมาชิกปฏิบติัตามให้สมาชิกออกได ้แต่ระเบียบเร่ืองเงินหรือกระทบ               

ต่อความสงบสุขหรือความเป็นอยู่ของสมาชิกจะกระทาํไม่ได ้ถา้จะทาํไดต้อ้งขออนุมติัในท่ีประชุมใหญ่  
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คณะกรรมการให้เหตุผลท่ีว่าเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังาน เพราะไม่เห็นด้วย เพราะอยู่คหบาล                  

มาหลายสมยั 

 นายอภิรักษ์ สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ เสนอวา่ ขอใหส้มาชิกไปอภิปราย ในวาระอ่ืนๆ  

 นายวโรดม ปรีชาวนิช สมาชิกอภิปรายวา่ เพราะขอต่อวาระท่ี 4 เป็นวาระต่อเน่ืองของการพิจารณา

ระเบียบสหกรณ์ฯ เพราะท่านไปแก้ระเบียบสหกรณ์ฯ ไม่ใช่การแก้ระเบียบคหบาลมนัจึงเป็นปัญหา                

กลวัสมาชิกจะรู้ความจริง เพราะสมาชิกยงัไม่ทราบ 

 นายอภิ รักษ์ สุวรรณจินดา  กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า  ได้ลงใน  Internet  เป็นการ

ประชาสัมพนัธ์แบบเปิดเผย สามารถไปตรวจสอบไดเ้ลย ขอใหเ้ป็นมติดีกวา่ 

 นายวโรดม ปรีชาวนิช สมาชิกอภิปรายวา่ ขอมติเลยการต่อสู้กบัเผด็จการตอ้งใชว้ธีิแบบน้ี 

 นายพนัส  งามกนกวรรณ กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า ท่ีเข้าร่วมประชุม เพราะต้องการ

พิจารณาวาระท่ี 5 วาระเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองอะไรไม่รู้ ขอใช้สิทธ์ิ รักษาสิทธ์ิสมาชิก เพราะคือการประชุมใหญ่

วสิามญัสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั และขอใหเ้ร่ืองท่ีสมาชิกกาํลงัอภิปรายเป็นวาระอ่ืนๆ 

 นายวโรดม ปรีชาวนิช สมาชิกไดอ้ภิปรายวา่ สมาชิกท่านใดจะใหอ้ภิปรายต่อบา้ง เพราะจะเล่าความ

จริงใหฟั้ง  

 นายอภิรักษ์ สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ สมาชิกก็ทราบวา่อภิปรายไม่ได ้เพราะ

ไม่มีระเบียบวาระ ถา้จะอภิปรายใหไ้ปอยูใ่นวาระอ่ืนๆ และเป็นการประชุมใหญ่วสิามญัสมาชิกสหกรณ์ฯ  

 นายวโรดม ปรีชาวนิช สมาชิกอภิปรายว่า สมาชิกท่านใดจะให้อภิปรายต่อบา้ง เพราะจะเล่าความ

จริงใหฟั้ง  เพราะกรรมการร่างระเบียบเพื่อลดสิทธิสมาชิก จะอธิบายใหส้มาชิกเพียงแค่สองสามนาทีเท่านั้น 

เพราะเป็นการแกร้ะเบียบเร่ืองการเงิน ท่ีผา่นมาตอ้งเสนอเขา้ท่ีประชุมใหญ่ แต่ปัจจุบนัไม่ตอ้งเสนอท่ีประชุม

ใหญ่แลว้ ตอ้งรายงานคณะกรรมการดาํเนินการทราบและเห็นชอบสามารถใชไ้ดเ้ลย และท่ีออกระเบียบว่า

หรือวา่ค่าส่วนกลางจะข้ึนจาก 250.- บาท เป็น 500-1,000.- บาท สามารถข้ึนไดเ้ลยใช่หรือไม่ 

นางสาวบุษมาศ หนูชม  ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ เสนอความเห็นว่า ในเม่ือมี

ระเบียบวาระมาอยู่แลว้ ขอให้ดาํเนินการตามระเบียบวาระ ถ้าไม่ดาํเนินการตามระเบียบวาระก็ถือว่าจบ                    

การประชุมไม่เป็นไปตามระเบียบวาระก็ไม่ใช่การประชุม ให้ดาํเนินการตามวาระท่ี 5 ส่วนเร่ืองอ่ืนให้เป็น

วาระอ่ืนๆ  

นายวโรดม ปรีชาวนิช สมาชิกอภิปรายวา่ ขอโทษนะครับ คุณมนัโลกสวย จะบอกให ้

นางสาวบุษมาศ หนูชม ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ ช้ีแจงวา่ “ไม่ไดโ้ลกสวย” 

นายวโรดม ปรีชาวนิช สมาชิกอภิปรายวา่ เพราะข้ึนมาอภิปรายระหวา่งวาระท่ี 4   

นางสาวบุษมาศ  หนูชม ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผูแ้ทนฯ ช้ีแจงว่า ไม่ได ้“โลกสวย” 

และขอใหบ้นัทึกเทปไวด้ว้ยท่ีสมาชิกวา่ “โลกสวย” 
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 นายอภิรักษ์ สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า ขอเสนอให้ท่ีประชุมไปพิจารณา                  

ในวาระท่ี  5 เป็นลาํดบัต่อไป 

 นางสาวนันทนา  บุญโพธ์ิแก้ว สมาชิกอภิปรายวา่ ประธานในท่ีประชุมตอ้งกาํกบัดูแลการประชุมให้

อยู่ในระเบียบ กติกา อยู่ในความสงบและเรียบร้อย ถา้กรรมการท่ีอยู่บนเวทีผูกขาดการอภิปรายเพียงอยา่ง

เดียว ขา้งล่างไม่มีสิทธิในการอภิปราย กรรมการก็อย่าเชิญสมาชิกมาประชุม อย่ามดัมือชก อย่าคลุมถุงชน 

แบบน้ีเรียกวา่เผด็จการทางความคิด พอไม่ไดด้ัง่ใจก็เกิดอารมณ์ ตอ้งรู้จกัการควบคุมอารมณ์ ถึงจะเป็นผูน้าํ

และผูบ้ริหารท่ีดีได้ ขอช้ีแจงกับผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า ประธานกรรมการ และกรรมการและ

เลขานุการ ขณะท่ีอภิปรายอยูว่าระสุดทา้ยส่วนมากจะปิดประชุมก่อนหมดวาระ ซ่ึงในการประชุมใหญ่ท่ีผา่น

มาสองคร้ัง ประธานกรรมการสั่งปิดประชุมโดยท่ีสมาชิกกาํลงัยนือภิปราย สมาชิกขอยืนยนัท่ีจะอภิปราย

และมีการประทว้งแจง้วา่ยงัอภิปรายไม่จบ แต่ประธานกรรมการแจง้วา่ปิดการประชุมแลว้ 

 ดร.สมคิด  ดิศถาพร ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า เม่ือช่วงเช้าได้มีการบูชาพระรัตนตรัยในฐานะ

ประธานในท่ีประชุมควรจะควบคุมการประชุมให้อยู่ในระเบียบท่ีดี และได้แจ้งให้สมาชิกอภิปรายใน

ประเด็น หากมีอะไรอภิปรายนอกประเด็นขออนุญาตตดัออก ในวาระท่ีนายวโรดม ปรีชาวนิช สมาชิก

อภิปรายไดน้าํเสนอข้ึนมาต่อจากวาระท่ี 4 แต่เน่ืองจากวาระท่ี 4 ไดมี้ลงมติแลว้ สามารถจะนาํเสนอในวาระ

อ่ืนๆ เป็นเร่ืองท่ีจะสามารถอภิปรายไดย้าวนาน และในฐานะประธานท่ีประชุมควบคุมการประชุมรับรอง

ดว้ยเกียรติวา่ยนิดีท่ีจะนาํเร่ืองท่ีท่านอภิปรายนาํไปบรรจุในวาระอ่ืนๆ แน่นอน  

ระเบียบวาระที ่ 5  พจิารณาแบ่งปันรายได้จากสหกรณ์ฯ ทีเ่กดิจากการใช้ประโยชน์ของสหกรณ์ฯ  

บนโฉนดทีด่ินเลขที ่54778 (ทีต่ั้งสโมสรและหอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ      

(คลองกุ่ม)) 

 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า เน่ืองจากมีสมาชิกของชมรมเรารัก

สหกรณ์ ได้ทาํหนังสือ เรียกร้องสิทธิประโยชน์จากท่ีดินสาธารณูปโภค หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4                

(คลองกุ่ม) บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 54778 เน้ือท่ี 7 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา ซ่ึงเป็นท่ีดินของสโมสรและหอประชุม

สหกรณ์ฯ ทางคณะกรรมการคหบาล 4 จึงมีหนังสือ ถึง ประธานคณะกรรมการดาํเนินการเพื่อพิจารณา              

ในการพิจารณาของคณะกรรมการดาํเนินการไดม้อบหมายให ้คณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหา ภายในหมู่บา้น

เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) หาข้อมูล จึงทราบว่า เดิมนั้ นสมาชิกในหมู่บ้านจะเรียกโฉนดดังกล่าวว่า 

สวนสาธารณะเฟส 1 ซ่ึงยงัไม่มีการถมทาํให้ช่วงหน้าฝนมีสภาพเป็นแก้มลิง แต่ต่อมาได้มีการถมเพื่อจะ

สร้างคอนโด แต่สมาชิกไดร้วมตวักนัคดัคา้น จึงไม่ไดส้ร้าง ต่อมาคณะกรรมการดาํเนินการไดมี้มติ คร้ังท่ี 

12/2537 เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2537 นาํโฉนดทั้งหมดรวม 6 โฉนด ไปขอจดกบัสาํนกังานท่ีดินเพื่อสลกัหลงั

ให้เป็นสาธารณูปโภคของหมู่บ้านสหกรณ์ฯ ตามมติท่ีประชุมใหญ่วิสามญั คร้ังท่ี 2/2535เม่ือวนัท่ี 29 

พฤศจิกายน 2535 ต่อมาเจา้หน้าท่ีได้มีความเห็นรับจดแจง้สลกัหลงัโฉนด เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2538                

จึงมีความเห็นว่าท่ีดินดงักล่าวเป็นสาธารณูปโภคท่ีสมาชิกหมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4 ควรได้รับสิทธิ

ประโยชน์ ทางคณะอนุกรรมการฯ เห็นวา่เป็นสาธารณูปโภคแลว้ทางคหบาลควรไดผ้ลประโยชน์จากการนาํ
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ท่ีดินไปสร้างสโมสรและหอประชุม เพื่อให้เกิดรายไดข้องคหบาล 4 ในส่วนแบ่งเท่าไรสมาชิกควรมีส่วน

ร่วมพิจารณา เน่ืองจากการประกอบกิจการท่ีผ่านมาตั้งแต่ ปี 2549-2560 สหกรณ์มีกาํไรจากสโมสรและ

หอประชุมรวมกนัเป็นเงิน 2,477,997.79 บาท เฉล่ียปีละประมาณ 2 แสนกวา่บาท โดยท่ีคหบาลเคหสถาน 4 

ไม่เคยไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไรดงักล่าวเลย 

 จึงเสนอให้คณะกรรมการดาํเนินการ มีมตินาํวาระบรรจุในการประชุมใหญ่วิสามญั คร้ังท่ี 1/2561 

ในวาระท่ี 5 เพื่อให้สมาชิกไดพ้ิจารณาถึงส่วนแบ่งท่ีคหบาล 4 ควรจะไดรั้บในการถูกรอนสิทธิบนโฉนด

ท่ีดินเลขท่ี 54778 (ตามเอกสารแนบ) สมควรท่ีจะแบ่งปันรายไดจ้ากสหกรณ์ฯ เป็นจาํนวนเท่าใด 

 

 



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

 



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  183 

 

 
 

 
 

 



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 
 



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  185 

 



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

 

 
 

 



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  187 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด ในการประชุม คร้ังท่ี 25/2561             

ว ันพุธ  ท่ี  7  พฤศจิกายน 2561 มีมติ  เ ห็นชอบให้นํา เข้าบรรจุวาระในการประชุมใหญ่วิสามัญ                         

สมาชิก คร้ังท่ี 1/2561 จาํนวน 4 เสียง (1.นายอภิรักษ์ สุวรรณจินดา, 2.นายเกรียงศกัด์ิ  อารยะวีรสิทธ์ิ,            

3.นาวาอากาศเอก วลัลภ  พรมบาง และ 4.นายธวชัชยั  วิบูลยพ์นัธ์) และไม่เห็นชอบให้นาํเขา้บรรจุวาระ                

ในการประชุมใหญ่วสิามญัสมาชิก คร้ังท่ี 1/2561 จาํนวน 2 เสียง (1.นายวธิาน  ขาํบุญลือ เพราะ 1).เน่ืองจาก

รายละเอียดยงัไม่เพียงพอ และ2).เห็นชอบให้คหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ทาํประชาพิจารณ์ก่อน             

ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาภายในหมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) คร้ังท่ี 2/2561 

วนัจนัทร์ท่ี 29 ตุลาคม 2561 วาระท่ี 3 และ 2.นายดาํรงค ์ ยิม้สรวล เพราะ ไม่เห็นดว้ยทุกกรณี) 

ในคร้ังน้ี จึงเสนอใหส้มาชิกท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

นายบวร ยสินทร สมาชิกอภิปรายว่า ดาํรงตาํแหน่งรองประธานคหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม)             

และไดรั้บมอบหมายให้มาทาํการศึกษาและช้ีแจงต่อท่ีประชุมในวนัน้ี ขอลาํดบัความเป็นมาในบางเร่ืองท่ี

กรรมการเลขานุการเสนอขา้งตน้ ซ่ึงเร่ืองน้ีมีความเป็นมาจากหนงัสือของชมรมเรารักสหกรณ์มายงัคหบาล

เคหสถาน 4  เพื่อให้เรียกร้องสิทธิประโยชน์บนท่ีดินผืนน้ีเป็นท่ีตั้งของหอประชุมและสโมสรฯ ซ่ึงรู้จกั                               

ในนามสวนสาธารณะแฟส 1 ของหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) และทราบว่า ทางคหบาล

เคหสถาน 4 เห็นว่ามีเหตุผลและข้อมูลเพียงพอ จึงได้มีมติให้การสนับสนุนแนวคิดและส่งเร่ืองไปยงั

คณะกรรมการดาํเนินการเพื่อให้พิจารณาว่าจะขอแบ่งปันผลประโยชน์จากการดาํเนินการโครงการได้

หรือไม่ และไดม้ากนอ้ยเพียงไร ซ่ึงเป็นท่ีมาของคณะอนุกรรมการท่ีทางคณะกรรมการดาํเนินการไดแ้ต่งตั้ง

เข้ามาและไดเ้ข้ามาหารือร่วมกันกับคหบาล 4 และได้ตรวจสอบเอกสารและพบว่า 1.ท่ีดินแปลงน้ีเป็น

สาธารณูปโภคของหมู่บา้นใช่หรือไม่ และไดมี้การตรวจสอบและขอสไลด์ท่ีเตรียมไวด้ว้ย คือโฉนดท่ีดิน

เฟส 1 ซ่ึงในท่ีดินเฟส 1 เน้ือท่ี 7 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา หรือคิดเป็นเน้ือท่ี 3083 ตารางวา ซ่ึงเป็นตวัอยา่งผงั

ท่ีดิน ต่อไปเป็นหลงัโฉนดในดว้ยขอ้ความท่ีปรากฏบนหลงัโฉนดท่ีเป็นกรอบสีแดงคือสลกัหลงัโฉนดโดย

เจา้พนักงานท่ีดินเพื่อยืนยนัว่าท่ีดินแปลงน้ีเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ของหมู่บา้น และรูปถดัไป ส่ิงท่ีเจา้

พนักงานท่ีดินได้ลงสลกัหลงัหลงัจากท่ีมีการไปยื่นเร่ืองราวหลายปีและลงบนัทึกไวว้่า “ท่ีดินแปลงน้ีอยู่

ภายใตก้ารจดัสรรท่ีดินและเป็นพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ ประเภทสวนสาธารณะ

หรือสโมสรหรือสนามเด็กเล่นหรือสนามกีฬาหรือสระวา่ยนํ้ า หรือท่ีตั้งเตาเผาขยะหรือโรงเรือน ตามบนัทึก

ขอ้ความกองนิติการท่ี มท.0612/255 ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2537  ซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินไดใ้ห้ความเห็นชอบ

แลว้ (ลงช่ือ) นายเตชภทัร โพธ์ิเดช เจา้พนกังานท่ีดิน 11 พฤษภาคม 2538” จากหลกัฐานท่ีปรากฏท่ีแปลงน้ี                  

ท่ี สาธารณประโยชน์ของหมู่บา้นอยา่งชดัเจน ไม่มีขอ้สงสัยใดๆ ไดอี้กต่อไป สมาชิกบางท่านอาจสงสัยคาํ

ว่า “สาธารณูปโภค” คืออะไร นิยามคาํว่าสาธารณูปโภคตามพระราชบญัญติัจดัสรรท่ีดิน หมายความว่า               

ส่ิงอาํนายความประโยชน์ท่ีผูจ้ดัสรรท่ีดิน ในท่ีน้ีโครงการของหมู่บา้น ผูจ้ดัสรรท่ีดิน คือ สหกรณ์เคหสถาน

กรุงเทพฯ จาํกดั ซ่ึงผูอ้าํนวยประโยชน์ท่ีผูจ้ดัสรรจริงได้จดัให้มีข้ึน เพื่อให้ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรใช้ประโยชน์
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ร่วมกนัตามสัญญาหรือแผนผงัโครงการท่ีไดรั้บอนุญาต และทั้งโครงการท่ีไดรั้บอนุญาตยงัปรากฎหลกัฐาน

อยูท่ี่สาํนกังานคหบาล 4 ชั้น 2 เป็นหอประชุม เป็นผงัใหญ่ซ่ึงมีการรับรองโดยเจา้พนกังานท่ีดิน ซ่ึงตามปกติ

แลว้ โดยการจดัสรรท่ีดินนั้น ผูท่ี้จะซ้ือท่ีดินบา้นและท่ีดินนั้นจะไปดูผงัก่อนวา่ ตนเองอยูท่ี่จุดๆไหน และใน

ผงันั้นมีปรากฎท่ีสาธารณูปโภคของหมู่บา้นหรือสวนสาธารณะเฟส 1 เฟส 2 เฟส 3 เฟส 4 เฟส 5 และเฟส 6 

ปรากฏชดัเจนอยูบ่นผงัท่ีดินนั้นรับรองโดยเจา้พนกังานท่ีดิน เพราะฉะนั้นผงัท่ีดินตอ้งเป็นอีกหลกัฐานหน่ึง

ท่ียนืยนัวา่ท่ีตั้งตรงน้ีเป็นท่ีสวนสาธารณะเฟส 1 นอกจากน้ียงัมีคาํหน่ึงท่ีอยากทาํความเขา้ใจวา่ ผูจ้ดัสรรท่ีดิน

นั้ นในโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของโครงการเคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด จะมีเงินกันไวเ้พื่อดูแล

สาธารณูปโภคท่ีเรียกกนัว่า “ เงินกนัไวจ่้าย” ซ่ึงเงินจาํนวนน้ีเกิดจาก ในขณะท่ีมีการขายบา้นและท่ีดินใน

โครงการจะมีเงินกนัไวจ่้ายเป็นจาํนวนหน่ึงเอาไว ้ยกตวัอย่างเช่น ขายไปหน่ึงแสนบาทอาจจะกนัไวห้น่ึง

หม่ืนบาทและเงินหน่ึงหม่ืนจะถูกสะสมไวท่ี้สหกรณ์ฯ  และท่ีกนัเงินไวเ้พราะเพื่อดูแลสาธารณูปโภคของ

หมู่บา้น เพราะวา่หลงัจากเสร็จส้ินโครงการแลว้ ความรับผดิชอบตามพระราชบญัญติัจดัสรรท่ีดินหรือคาํสั่ง

คณะปฏิวติัเป็นภาระหนา้ท่ีของผูจ้ดัสรรท่ีดินคือ สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ซ่ึงในปีต่อๆ มาหลงัจาก

ท่ีโครงการเสร็จแลว้ เม่ือเกิดความเสียหายในโครงการจะมีการขอ เหมือนกบัคหบาลท่ีจะขอไปท่ีสหกรณ์ฯ  

และสหกรณ์ฯ ก็จะนาํเงินกนัไวจ่้ายมาสนบัสนุนในการซ่อมแซมถนนหนทางหรือทางระบายนํ้ าเป็นตน้               

ซ่ึงเงินส่วนน้ีเรียกวา่ เงินกนัไวจ่้ายเพื่อกิจการของคหบาล 4 ในอดีตขอยอ้นกลบัไป เน่ืองจากมีสมาชิกจาก

โครงการอ่ืนดว้ยรวมทั้งสมาชิกหมู่บา้นเคหสถาน 4 เพราะความจริงไดข้อ้มูลมาจากคาํบอกเล่า แต่ขอยืนยนั

ว่าทุกส่ิงท่ีอภิปรายในวนัน้ีมีหลกัฐานเป็นเอกสารทุกช้ิน โดยคาํบอกเล่าและไปคน้ควา้เพื่อนาํหลกัฐานมา

ประกอบ เพราะฉะนั้นยืนยนัวา่มีเอกสารท่ีเป็นหลกัฐาน ท่ีดินตรงน้ีแปลงน้ีในอดีตแรกๆ จะเป็นพื้นท่ีรับนํ้ า

หรือแกม้ลิง เป็นพื้นท่ีรับนํ้ าใกลเ้คียงกบัสวนนํ้ าของคลองกุ่ม และใช้พื้นท่ีน้ีในการจดัตลาดนดัในวนัเสาร์

และวนัพุธ ยอ้นภาพไปเป็นพื้นท่ีสวนและท่ีจดัตลาดนัด มีรายได้จากการจดัตลาดนั้นในคร้ังแรกๆ ตาม

รายงานของท่ีประชุมสหกรณ์ฯ ปี 2534-2537 ว่าจะมีรายไดจ้ากตลาดนดัปีละประมาณหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืน

บาท จนกระทัง่ถึง 2536-2537 มีผูด้าํริวา่ ควรจะนาํท่ีดินแปลงน้ีมาพฒันาอาคารชุดหรือเรียกวา่คอนโดมิเนียม 

ขอดูหมายเลข 3 เม่ือมีการทาํคอนโดมิเนียมไดมี้การพจิารณาวา่ เน่ืองจากตอ้งใหเ้อกชนเขา้มาดาํเนินการตอ้ง

ประเมินตนเองวา่ ท่ีแปลงน้ีมีมูลค่าเท่าไหร่ ภาคการลงทุนเท่าไหร่ ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีคิดวา่มีความสาํคญัท่ีตอ้ง

อภิปรายในเร่ืองของการแบ่งปันผลประโยชน์ ราคาประเมินท่ีดินหลงัจากท่ีคณะกรรมการดาํเนินการในยุค

นั้น ได้พิจารณาทบทวนถึง 19 คร้ัง และเม่ือสํานักงานท่ีดินได้แจง้หนังสือมาว่าราคาประเมินของท่ีดิน

ดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2534 เป็นตน้ไปจะมีราคาตารางวาละ 9,000.- บาท ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณาจากราคาตลาด และราคาตลาดจะสูงกวา่ หลงัจากนั้นคณะกรรมการดาํเนินการไดมี้การ

พิจารณาและมีมติให้กาํหนดราคากลางของท่ีดิน ณ เวลานั้นท่ีราคา 24,000.- บาท ถา้สมาชิกอ่าน (สไลด์)                 

ท่ีขีดเส้นใตสี้แดง จากรายงานการประชุมของสหกรณ์ฯ ในปี 2534-2537 หนา้ 31 เพือ่ใชใ้นการคาํนวณ เพื่อ

ใชใ้นการคาํนวณสร้างอาคารชุด ท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติระงบัโครงการน้ีไปในท่ีสุด หลงัจากระงบัโครงการ 

คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาวา่เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน ในเร่ืองของการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินแปลงน้ี
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จะมีเหตุการณ์แบบนั้นอีก และไดด้าํเนินการท่ีจะนาํโฉนดไปจดดงัท่ีไดก้ล่าวตอนตน้วา่ในท่ีสุดสํานักงาน

ท่ีดินไดส้ลกัหลงัว่าเป็นท่ีดินสาธารณะของหมู่บา้นตามมติท่ีประชุมใหญ่วิสามญัคร้ังท่ี 2/2535 หลงัจากมี

การสลกัหลงั สหกรณ์ฯ หรือคณะกรรมการดาํเนินการไม่อาจท่ีจะนาํท่ีดินแปลงน้ีไปซ้ือขายจะตอ้งกนัไว้

เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ของหมู่บา้นเท่านั้น และจะขอกล่าวถึงการสร้างหอประชุมสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ปี 2538 

เป็นตน้ไป  ดงัน้ี.- 

- ในวาระแรก คณะกรรมการดาํเนินการมีแผนท่ีจะจดัสร้างสโมสรสูง 3 ชั้นโดยให้เอกชนมาลงทุน 

โดยมีทางเลือก 3 ทาง คือ 1.เอกชนลงทุน หรือ ร่วมลงทุนกบัเอกชน หรือ สหกรณ์ลงทุนเอง ในปี 2538 ยงั

ไม่มีรายละเอียดมีการวางแผน วางแบบ   

 - ปี 2539 คณะกรรมการดาํเนินการโดยนายชุติ  ขอ้เพชร ประธานกรรมการในขณะนั้น ไดร้ายงาน

การพฒันาท่ีดินเฟส 1 ต่อท่ีประชุมใหญ่ คือ 1.ให้สัมปทานเอกชนมาลงทุนทั้งหมด หรือ 2.ร่วมลงทุน หรือ    

3.สหกรณ์ลงทุนเอง ซ่ึงคร้ังแรกคาดว่าจะลงทุนประมาณ 15 ลา้นบาท เฉพาะสโมสรฯ ไม่ใช่หอประชุมฯ  

โดยเงินใช้จ่ายสําหรับโครงการเคหะ 4 ขณะนั้น มีอยู่ประมาณ 19 ลา้นบาท ตามรายงานการประชุมใหญ่             

ปี 2539 หน้า 42 ซ่ึงจุดน้ีถือว่าสําคญัมาก เพราะคณะกรรมการดาํเนินการยืนยนัว่าเงินกนัไวจ่้าย ในส่วนท่ี

เป็นของคณะกรรมการคหบาล 4 จาํนวน 19 ล้านบาท และเป็นเงินสดท่ีอยู่ในบญัชี โดยไม่ยุ่งเก่ียวกบั

เคหสถานอ่ืน ปรากฏในหนา้ 42 ของรายงานการประชุมปี 2539  

 - ต่อมาในปี 2540 นางสุภา  หม่ืนนุช เหรัญญิกคณะกรรมการดาํเนินการ ก็ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมอีก

วา่ เงินกนัไวจ่้าย ขณะนั้นมีจาํนวนทั้งส้ิน 71.407,299.53 บาท แต่เป็นหลายๆ คหบาลรวมกนั แต่ท่ีเป็นส่วน

ของคหบาล 4 มี 19,571,671.77 บาท เงินจาํนวนน้ีเพื่อใช้ในการสร้างสโมสรและสระว่ายนํ้ า โดยไม่นาํ

เงินทุนของโครงการอ่ืนมาใช ้ปรากฎในรายงานปี 2540 หนา้ 20  

 ในการอภิปรายช้ีแจงมา เพราะตอ้งการระบุให้ทราบว่าการสร้างสโมสรคร้ังแรก เป็นการใช้เงิน

ของคหบาล 4 ในรูปท่ีเรียกว่าเงินกนัไวจ่้ายส่วนของคหบาล 4 ซ่ึงสหกรณ์ฯ เป็นผูถื้อเงินไว ้ให้ และเม่ือ              

คหบาลมีความจาํเป็นจะขอเพื่อมาสนบัสนุนในกิจการต่างๆ แต่ถึงเวลาท่ีจะสร้างสโมสรเห็นวา่ เร่ืองน้ีเป็น

ประโยชน์ของสมาชิกคหบาล 4 โดยตรง  

-งบประมาณในการสร้างสโมสรฯ เม่ือปี 2541 สหกรณ์ฯ ไดท้าํสัญญาจา้งเหมากบั บริษทัเอสเอส 

ชวน (แบงค็อค) จาํกดั จาํนวน 17,831,683.- บาท ซ่ึงคร้ังแรกแจง้ว่าประมาณ 15 ล้านบาท แต่เม่ือมีการ

ออกมา ประมูลได้ท่ี 17,831,683.- บาท เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2541 กําหนดแล้วเสร็จใน 390 วนั                   

ตามรายงานปี 2541 หน้า 55 ต่อมามีการขอสร้างลานจอดรถพร้อมถนนรอบอาคารสโมสร (ซอย 2 )              

อีก 4,100,000.- บาท ตามรายงาน ปี 2542 รวมเบ็ดเสร็จประมาณ 20-21 ลา้นบาท เท่ากบัวา่สโมสรมีตวัเลข

ไม่คงท่ี ซ่ึงความจริงแลว้เบด็เสร็จจนกระทัง่สมบูรณ์ประมาณ 24 ลา้นบาทตามหลกัฐานน้ีครบ และหลกัฐาน

อีกช้ินหน่ึงท่ีมีความสําคญั คือ ระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ท่ี 17/2542 เป็นเบาะแสท่ีทาํให้รู้

วา่สโมสรแห่งน้ีใชเ้งินคหบาล 4 และจะกลบัมาในรูปไหน หลกัฐานท่ีแสดงคือวา่ ระเบียบสหกรณ์เคหสถาน
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กรุงเทพฯ จาํกดั ท่ี 17/2542 วา่ดว้ย สโมสร-สระวา่ยนํ้ า พ.ศ. 2542 ลงนาม เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2542 โดยนาย

ชุติ ขอ้เพชร ประธานกรรมการ มีผลบงัคบัใช้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2542 เป็นตน้ไปโดยในขอ้ 3. ได้

กาํหนดอตัราการใชบ้ริการ, ขอ้ 4. อตัราค่าเช่าสถานท่ี และในขอ้ 5. ซ่ึงมีความสําคญัขอดูท่ีขีดเส้นใตสี้แดง 

วา่ดว้ยการบริหารเงินทุนใชจ่้ายเพื่อสโมสร ระบุวา่ “...รายไดข้องสโมสร-สระวา่ยนํ้ า ท่ีเรียกเก็บจากสมาชิก 

และผู ้ท่ีมิใช่สมาชิกให้นําเข้าเป็นทุนเพื่อใช้จ่ายในกิจการของสโมสร-สระว่ายนํ้ าเท่านั้ น    เว ้นแต่

คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรท่ีจะนาํเงินทุนดงักล่าวไปใชป้รับปรุงเก่ียวกบัสาธารณูปโภคภายในคห

บาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ตามความจาํเป็น ...” หมายความวา่ รายไดข้องสโมสรทั้งหมด เม่ือหกัค่าใชจ่้าย

ต่างๆ แลว้ เหลือเท่าไหร่ ถา้คหบาล 4 มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้ก่ียวกบัสาธาณูปโภคภายในหมู่บา้น และสามารถ

จะขอและคณะกรรมการดาํเนินการสามารถจะนาํเงินส่วนน้ีมาช่วยคหบาล 4 ได ้เฉพาะคหบาล 4 เท่านั้น คห

บาลอ่ืนไม่ได ้ เป็นการบ่งช้ีให้เห็นวา่ เน่ืองจากเงินท่ีใชส้ร้างสโมสรมาคร้ังแรกมาจากคหบาล 4 ซ่ึงเป็นการ

ยืนยนั ระเบียบฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2542 จนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีการยกเลิก เม่ือไม่

การยกเลิกจะมีผลอยา่งไร ในเม่ือระเบียบไม่มีการยกเลิกหมายความวา่ ตลอดเวลาท่ีดาํเนินงานเม่ือยีสิ่บปี คห

บาลควรจะไดอ้ะไรมาบา้ง แต่ปรากฏวา่เม่ือคหบาล 4 มีปัญหาขอไปก็ไม่เคยนาํเงินส่วนน้ีมาช่วย ถนนหลาย

ซอยท่ีคหบาล 4 สร้างตั้งแต่เร่ิมมีโครงการหมู่บา้น ไม่เคยปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่เร่ิมโครงการมากว่า 50 ปี 

ส่วนมากเป็นการซ่อมแซมบางส่วน ซ่ึงถา้ไม่มีการลงทุนในปีนั้น 19 ลา้นบาท เงินส่วนนั้นสามารถท่ีจะนาํมา

ช่วยในคราวจาํเป็น รวมทั้งรายได้จากสโมสร แม้ว่าสโมสรจะบริการลุ่มๆ ดอนๆ แต่อย่างไรก็ตามผล

ประกอบการยงัถือวา่มีกาํไรโดยสุทธิ  

ดังนั้ น ในการอภิปรายในช่วงน้ีขอสรุปก่อนเป็นเบ้ืองต้นว่า หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4                           

มีความชอบธรรมท่ีจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ในส่วนน้ีกบัสหกรณ์บนท่ีดินสาธารณูปโภค เฟส 1 แต่บาง

ท่านอาจจะสงสัยวา่หากผลประกอบการของสโมสรและหอประชุมฯ มีกาํไรก็จะแบ่งผลกาํไรใหก้บัสหกรณ์

ฯ และสมาชิกทุกคน ไม่ว่าคหบาล 4 หรือโครงการอ่ืน จะไดเ้งินปันผลเพิ่มข้ึนจากผลกาํไร เพราะสมาชิก             

คหบาล 4 มีจาํนวนมากอาจจะได้มากกว่าท่ีอ่ืน แต่ไม่ใช่วตัถุประสงค์ของสโมสรในเวลานั้ น เพราะ               

การปันผลคือไปหาบุคคลรายยอ่ย ถา้กล่าวถึงในโครงการในการลงทุนทางธุรกิจ สหกรณ์ฯ เหมือนบริษทั

หลกัหรือองคก์รหลกัและมีโครงการย่อยหลายแห่ง ในแต่ละแห่งบางโครงการไปร่วมลงทุน ถา้ร่วมลงทุน

ผลกาํไรไดจ้ากโครงการนั้นกบัผูถื้อหุน้ในโครงการนั้นโดยเฉพาะข้ึนมาก่อน กาํไรสุทธิเขา้มาท่ีสหกรณ์และ

เร่ืองน้ีถึงจะเป็นรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปันผลของมวลสมาชิกทั้งหมด กรณีน้ีเช่นเดียวกนัคหบาล 4  ลงทุน

ท่ีท่ีจะเป็นสวนสาธารณะหรือท่ีรับนํ้ า หรือแมก้ระทัง่ตลาด และหมู่บา้นเคยประสบปัญหานํ้ าท่วมไม่มีท่ีจะ

ไป เม่ือเขา้มาจนถึงสวนนํ้าและไม่มีท่ีจะไป ซ่ึงเป็นท่ีกกันํ้าตอ้งลุยนํ้า เพราะไม่มีแกม้ลิงรองรับ เพราะท่ีแห่ง

น้ีนาํไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์น คหบาลมีความเก่ียวขอ้งท่ีจะรักษาความปลอดภยั เพราะฉะนั้นท่ีแปลงน้ีได้

ส่งผลกระทบ และสมาชิกท่ีอ่ืนตอ้งเขา้ใจ วนัหน่ึงเงินสด ณ วนันั้น 19 ลา้นบาทและมีผลกระทบต่อเน่ืองมา 

เพราะหลงัจากท่ีคหบาลทาํสาธารณูปโภคบางอยา่ง เช่น ทางระบายนํ้ า หรือการต่อท่อประปาเขา้มา การใช้

เงินไม่ว่าจะเป็นทางระบายนํ้ าเฟส 1 ทางระบายนํ้ าเฟส 2 ไดมี้ผลเงินกนัไวจ่้ายคหบาล 4 และนาํไปสู่เม่ือมี
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ความจาํเป็นตอ้งไปยืมจากสหกรณ์ฯ และคหบาลเป็นหน้ีสหกรณ์ฯ มาเป็นสิบๆ ปี เพราะเงินท่ีกนัไวเ้พื่อ

สาธารณูปโภคนั้นหมดไป ซ่ึงปัจจุบนัเป็นหน้ีสหกรณ์ฯ จาํนวนเกา้แสนบาทถว้น จากการท่ีไม่เงินกนัไวแ้ลว้ 

และตลาดมีปัญหา ถา้คหบาลมีท่ีดินแปลงน้ี 7 ไร่ สามารถทาํตลาดไดแ้ละท่ีจอดรถไม่ไปรบกวนสมาชิก และ

หลายเร่ืองท่ีเกิดภาระตามมาภายในหมู่บา้นเกิดจากการท่ีคหบาลตอ้งรับภาระบางอย่าง อยากให้สมาชิก

โครงการอ่ืนให้เห็นใจว่าคหบาล 4 ลงทุนด้วยเงินสดและลงทุนสวนสาธารณะท่ีควรจะเป็นประโยชน์

โดยตรงกบัคหบาล และไม่ไดรั้บผลประโยชน์อะไรกลบัมาทั้งส้ิน  เพราะฉะนั้นจึงเป็นท่ีมาของการขอใหมี้

การพิจารณาเร่ืองของสิทธิประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บ ซ่ึงแนวทางท่ีจะใหพ้ิจารณามีอยู ่3 แนวทาง คือ หลกัในการ

คิดคือลงไปเท่าไหร่ ผูร่้วมลงทุนเท่าไหร่ ดงัน้ี 

1.การลงทุน โดยพบวา่ การลงทุนเป็นเงินสด 19 ลา้นบาทเศษ มูลค่าท่ีดินทีเป็นราคากลาง ณ เวลา

นั้น คือ ราคาตารางวาละ 24,000.- บาท คูณดว้ยจาํนวน 3,083 ตารางวา ราคา ณ ขณะนั้น คือ 74 ลา้นบาท 

บวก 19 ลา้นบาท คือส่วนของการลงทุน ในส่วนการสร้างหอประชุมทราบวา่ใชไ้ป 41 ลา้นบาท ดงันั้น เร่ือง

ของการลงทุนไป 74+19 มูลค่า 93 ลา้นบาท ส่วนการลงทุนโดยสหกรณ์ฯ เพื่อให้เกิดหอประชุมฯ เพิ่มมา

ภายหลงั 22 ลา้นบาท สัดส่วนท่ีคหบาลพึงไดรั้บ ระหวา่ง 93  กบั 22 ลา้นบาท คิดแลว้ประมาณ 80:20     

2.การคิดจากโอกาสท่ีเสียไป คหบาลเกิดภาระท่ีตอ้งดูแล ไม่วา่จะเป็นรถท่ีเขา้มาโครงการ ถนน รถ

ท่ีวิ่งผา่นมากมายข้ึน คหบาลตอ้งรับภาระ ในเร่ืองของความปลอดภยั ความสะอาด และค่าเสียโอกาส หาก

สหกรณ์ฯ ยงัมีท่ีดินแปลงน้ีอยู ่คหบาลก็ไม่มีปัญหา จะจดัการเป็นตลาดง่ายๆ แกปั้ญหานํ้ าท่วมไดง่้าย คือค่า

เสียโอกาสท่ีหมดไป เพราะฉะนั้ นเม่ือประมวลแล้ว สัดส่วนท่ีเป็นธรรม ไม่น่าจะตํ่ากว่า 80:20 จาก

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการน้ี แต่ในทศันะส่วนตวัไม่เรียกจากสหกรณ์ฯ ขนาดนั้น จึงคิดวา่จะเสนอท่ี

ประชุมให้พิจารณา 50:50 ซ่ึงส่วนน้ีถ้าได้ ไม่ได้นาํเงินสดมาให้คหบาล แต่ขอให้กันไวจ่้ายท่ีสหกรณ์ฯ 

และคหบาลมีความจาํเป็น เร่ืองของสาธารณูปโภคท่ีขอไปให้พิจารณาตามความจาํเป็นตามระเบียบฯ                   

ท่ี 17/2542 ใชว้ธีิคิดแบบนั้นพิจารณาตามความจาํเป็น และเสนอท่ีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก 

และหากเห็นชอบเป็นประการใดจะตั้งเป็นประเด็นท่ีจะขอมติต่อท่ีประชุมว่าควรหรือไม่ท่ีจะให้มีการ

แบ่งปันผลประโยชน์จากรายไดห้รือการดาํเนินโครงการหอประชุมฯ ทั้งหมดบนท่ีตั้งของหมู่บา้นสหกรณ์

เคหสถาน 4 และแบ่งปันท่ีร้อยละ 50:50 ไม่วา่รายไดน้ั้นจะมาจากการบริหารของสหกรณ์ฯ หรือจากการให้

สัมปทานเอกชนในอนาคตเป็นแนวคิดน้ี อาจเป็นท่ียอมรับ ไม่ว่าจะเป็นรายไดใ้นรูปแบบไหนคหบาลขอ

แบ่งปัน และเป็นเงินกนัไวจ่้ายสําหรับหมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4 ส่วนของผลประโยชนท่ีจะไดรั้บของปี 

2542 จากระเบียบฯ ท่ี 17/2542 จนถึงปัจจุบนั ขอมอบให้ทางสหกรณ์ฯ นาํไปพิจารณาดว้ยวา่ คหบาลไม่ได้

รายไดม้าตั้งแต่ปี 2542 แต่คหบาลมีหน้ีกบัสหกรณ์ฯ 9 แสนบาท สหกรณ์ฯ จะพิจารณาในเร่ืองน้ีอย่างไร 

เพราะว่าหน้ีก็เป็นภาระ แมว้่าจะเป็นระบบสหกรณ์ฯ มีหน้ีไปไม่ตอ้งไปจ่าย แต่จะทาํอย่างไรท่ีจะทาํให้

รายการหน้ีมีเหตุมีผล ซ่ึงขอเสนอเป็นประเด็นท่ี 3 ขอฝากท่ีประชุมพิจารณาดว้ย หากสมาชิกไดอ้ภิปราย จะ

ไดมี้การตั้งประเด็นท่ีชดัเจนต่อไป 
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นางสาวนวลจันทร์  หวานแท้ สมาชิกอภิปรายวา่ เป็นสมาชิกจากโครงการ 3 ตอ้งขอขอบคุณระบบ

สหกรณ์ท่ีทาํให้มวลสมาชิกมีความอยูดี่กินดี มีความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั เน่ืองดว้ยตามท่ีสมาชิก

โครงการ 3 9 11 12 ได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการ ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561                      

เร่ือง ขอส่วนเฉล่ียรายไดข้องโครงการเคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) ซ่ึงคิดวา่ประธานกรรมการคงไดอ่้านขอ้ความ

และเน้ือหาในหนงัสือและเขา้ใจดีแลว้ เน่ืองดว้ยสหกรณ์ฯ มีทรัพยส์มบติัซ่ึงเป็นท่ีดินเปล่าจาํนวน 2 แปลง 

คือ แปลงท่ีหน่ึง 5 ไร่เศษ และแปลงท่ีสอง 2 ไร่เศษ ส่วนแปลงท่ีหน่ึงจดัสรรเพื่อสร้างตลาด ซ่ึงเอกชนไดเ้ขา้

ดาํเนินการเรียบร้อยเม่ือปี 2557 มีรายไดใ้ห้กบัสหกรณ์ฯ ปีละ 1.5 ลา้นบาท ส่วนแปลงท่ีสองถูกจดัสรรและ

สลกัหลงัเป็นวา่เป็นท่ีดินเพื่อสร้างศูนยกี์ฬาและสันทนาการ ท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนัระยะเวลาสามสิบสามปี

แลว้ ซ่ึงโครงการดงักล่าวยงัไม่เกิด ดงันั้นในเม่ือพื้นท่ีสหกรณ์ 3 มวลสมาชิกท่ีอยูใ่นโครงการ 3 9 11 12 ได้

ใชพ้ื้นท่ีท่ีเป็นท่ีรกร้างวา่งเปล่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นสถานท่ีสันทนาการ ออกกาํลงักาย เป็นเงินท่ี

เกิดจากรายไดท่ี้มาจากพื้นท่ีสหกรณ์ 3 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ในฐานะตวัแทน

ของสมาชิกโครงการ 3 9 11 12 ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั จึงขอเฉล่ียรายไดจ้ากการให้เช่าตลาดสหกรณ์ 3 ซ่ึง

เอกชนไดรั้บไปดาํเนินการ เพื่อเป็นเงินกนัไวจ่้ายเพื่อสร้างศูนยกี์ฬาและสันทนาการเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่สาธารณชน ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวไดถู้กสลกัหลงัชดัเจนวา่ เป็นพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ ฉะนั้นจึงอยาก

ท่ีจะแบ่งปันรายไดส่้วนน้ี เพื่อเกิดการพฒันาชุมชน เพราะเป็นรายไดจ้ากชุมชนเพื่อพฒันาชุมชนเพื่อให้อยู่

ได ้เพราะเขา้ใจดีวา่สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั มีผลประกอบการและเป็นสหกรณ์ฯ ท่ีไม่ไดห้วงัผล

กาํไร ซ่ึงกาํไรแต่ละปีมีไม่มาก เพราะตอ้งนาํกาํไรไปปันผลแก่สมาชิกพวกเราทั้งหลาย ซ่ึงตอ้งใชค้่าใชจ่้าย

ต่างๆ จึงตอ้งการนาํรายไดท่ี้เกิดจากพื้นท่ี เพื่อนาํมาพฒันาพื้นท่ีเพื่อประโยชน์สูงสุด ซ่ึงปัจจุบนัพื้นท่ีดงักล่าว

เป็นท่ีรกร้างว่างเปล่า และสหกรณ์ฯ ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในแผว้ถางวชัพืชเป็นเงินหลายหม่ืนบาท ดงันั้นจึง

กราบเรียนประธานกรรมการพิจารณาใหเ้กิดความเป็นธรรมเท่าเทียมกนักบัโครงการอ่ืนท่ีขอแบ่งปันรายได้

ท่ีเกิดจากชุมชนของตนเอง เพื่อพฒันาตนเอง ขอไดโ้ปรดอยา่ทิ้งพวกเราไวข้า้งหลงั เพราะโครงการ 3 9 11 

12  เป็นสมาชิกจาํนวนนอ้ยแต่ก็เป็นสมาชิกของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ซ่ึงมีสิทธ์ิและมีเสียงเท่าๆ 

กนั 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า การจดัสรรท่ีดินของโครงการ 3 

สหกรณ์ฯ ได้ไปซ้ือท่ีดินและบริษทัก็ไม่ได้จัดทาํผงัไวช้ัดเจนเหมือนกับหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4                

(คลองกุ่ม) เพราะฉะนั้ นท่ีดินท่ีเป็นตลาดยงัเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ เพราะฉะนั้ นคณะกรรมการ

ดาํเนินการไม่สามารถท่ีจะยกให้ใครได ้รายไดเ้ขา้สหกรณ์ฯ แต่สมาชิกไดใ้ช้บริการในตลาด ในขณะน้ีท่ี

สาธารณประโยชน์ไดย้กให้เป็นท่ีสาธารณะหมดแลว้ ในขณะท่ีหมู่บา้นสหกรณ์ฯ มีแต่จะแย่ลง เน่ืองจาก

พื้นท่ีขา้งนอกสูงกว่าหมุด แต่ในแผนผงัท่ีระบุในจส.100 ชัดเจน และไม่ว่าจะมีการประชุมก่ีคร้ังสมาชิก

โครงการมกัจะอภิปรายแบบน้ี และหนงัสือของสมาชิกโครงการ 3 ไดจ้ดัส่งมายงัสหกรณ์ฯ ก่อนการประชุม

2 วนั จึงไดม้อบใหค้ณะอนุกรรมการโครงการ 3 ไปพิจารณาและหาขอ้มูลมาประกอบ เพื่อนาํเสนอท่ีประชุม

ใหญ่ เพราะคณะกรรมการดาํเนินการไม่สามารถพิจารณาได้ ส่วนตลาดสหกรณ์ 3 ต้องขอขอบคุณรศ.
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กลัยาณี ธาระสืบ และตลาดแห่งน้ีไดผ้่านการจดัสรรเรียบร้อยแลว้ แต่เม่ือสมยัเป็นคณะอนุกรรมการไดไ้ป

ศึกษาและไม่ใหจ้ดัสรร โดยนาํมาจดัทาํเป็นตลาด ซ่ึงตลาดแห่งน้ีเป็นทรัพยสิ์นของสหกรณ์ฯ เพราะวาระท่ี 5 

เป็นเร่ืองการพิจารณาของคหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม)  

นางสาวนวลจันทร์  หวานแท้ สมาชิกอภิปรายวา่ เน่ืองดว้ยสมาชิกเขา้ใจดีวา่ทรัพยสิ์นของสหกรณ์

เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั เน่ืองจากในงบการเงินตามหนงัสือรายงานประจาํปี  2560 หน้า 198 สินทรัพย  ์                 

ท่ีไม่หมุนเวียน หมายเหตุประกอบงบการเงิน 9 จาํนวน 22.185 ล้านบาท ส่วนหน่ึงเป็นสินทรัพย์ท่ีอยู่

โครงการเคหสถาน 3 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีก่อให้เกิดรายไดต่้อสหกรณ์ฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 

202  ขอ้ 7 ซ่ึงสมาชิกเขา้ใจและทราบดีวา่เป็นสินทรัพยข์องสหกรณ์ฯ แต่ดว้ยอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ ระบุ

ไวว้า่ ความกินดีอยูดี่มีความเป็นธรรม ความเสมอภาคและความสันติในสงัคม 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงวา่ เอกสารท่ีสมาชิกนาํเสนอเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 

2561 ขอแจง้ว่าประธานกรรมการยงัไม่เห็น เพราะยงัไม่ไดเ้ขา้สํานกังาน ขอเรียนให้ทราบว่าสมาชิกไม่วา่       

คหบาลไหน มีสิทธ์ิและสหกรณ์ฯ ตอ้งดูแล ไม่ทิ้งสมาชิกไวข้า้งหลงัแน่นอนแต่ขอให้มาพิจารณาร่วมกนั

เพื่อผลประโยชน์ท่ีพึงจะแบ่งปันกนัได ้

นางป่ินทอง  ศิริสวัสดิ์ สมาชิกอภิปรายวา่ เร่ืองของโครงการเคหสถาน 3 ทาํรายไดใ้ห้กบัสหกรณ์ฯ 

เป็นเงินปีละล้านห้าและเป็นขั้นบนัไดทุกห้าปี แต่ในพื้นท่ีไม่เคยได้รับบริการอะไรจากสหกรณ์ฯ เลย                

เพราะไม่วา่อะไร เพราะการท่ีใหส้มาชิกอยูดี่กินดี เพราะมีตลาดสหกรณ์ฯ  แต่สมาชิกโครงการเห็นคหบาล 4 

ขอแบ่งปันรายได ้เพราะฉะนั้นสมาชิกสหกรณ์ฯ 3 จาํเป็นตอ้งปฏิบติัใหเ้หมือนกนัเท่านั้นเอง 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า ด้วยความยินดี เพราะสหกรณ์ฯ ต้องดูแลทุก

โครงการให้ได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกัน ท่ีมาของผลประโยชน์โดยส่วนรวมต้องแบ่งส่วนรวม                     

โดยส่วนตรงท่ีร่วมกนัระหว่างคหบาลและสหกรณ์ฯ ตอ้งแบ่งปันกนัไปตามเหตุผล ขอรับไปพิจารณาและ     

จะเรียกมาประชุมร่วมกนัทุกๆ คหบาลท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารของสหกรณ์ฯ  

นายเจริญ  ทองสุวรรณ สมาชิกอภิปรายว่า วาระน้ีเป็นวาระท่ี 5 ขอความกรุณาประธานกรรมการ

และคณะกรรมการดาํเนินการ ไดโ้ปรดควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ มี

วาระท่ีจะพิจารณาให้ จากสมาชิกท่ีอภิปรายความเป็นมาของสโมสรและหอประชุมสหกรณ์ฯ  มีประเด็นท่ี

อภิปรายมากมาย แต่ประเด็นหลกัคือขอแบ่งปันรายไดท่ี้หกัค่าใชจ่้ายแลว้ จากสอบถามวา่ระเบียบท่ีอา้งถึงถูก

ยกเลิกหรือยงั และถา้ยงัไม่ยกเลิก ขอ้ความท่ีระบุในระเบียบฉบบัน้ีขอ้ 5 ระบุไวช้ดัเจน และมีการทาํบญัชี

รายรับ-รายไดห้รือไม่ 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงวา่ การคน้พบเอกสารและการดาํเนินการยงัไม่มี เพราะ

เก็บรายได้มาทั้งหมด ได้มีการปันผลให้กบัสมาชิก และเม่ือปีท่ีได้คน้พบเอกสารตามท่ีนายบวร ยสินทร 

รายงานมาแล้วขา้งตน้ เพราะหากนาํมาแบ่งปันให้กบัคหบาล 4 จะทาํให้มีผลกระทบในการจดัสรรกาํไร     

เพื่อจ่ายเงินปันผลใหก้บัสมาชิกทั้งหมด 
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นางสุทธิพร  ตันมงคล สมาชิกอภิปรายวา่ เพราะไดท้าํหนงัสือถึงสหกรณ์ฯ เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 

2561 เร่ือง การพิจารณาแบ่งปันรายได้จากสหกรณ์ฯ บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 54778 โดยแนบเอกสารมา คือ 

รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ จากรายได้โครงการเคหสถาน 3 และรายงานการตรวจสอบ

กิจการคหาล 4 ท่ีมีความประสงค์คือต้องการให้สมาชิกทุกคนทราบผลการดําเนินการของกรรมการ

ดาํเนินการท่ีผา่นมา เพราะวา่รายงานการตรวจสอบกิจการโดยรวมสมาชิกไม่ไดอ่้าน สมาชิกมาเพื่อเขา้ร่วม

ประชุมและรับเงินค่าเบ้ียประชุมเท่านั้น แต่เอกสารช้ินน้ีสําคญัมากถ้าได้อ่านจะพบว่าคณะกรรมการ

ดาํเนินการชุดท่ีผ่านๆ มาไดเ้สียสละ ดาํเนินกิจการมาร่วมกว่า 50 ปี และครบ 50 ปี เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน  

2559 แ ล ะ ส ม า ชิ ก ท่ี เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ห ล า ย ท่ า น อ า จ ไ ม่ ท ร า บ ว่ า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ท่ี ผ่ า น ม า                                                  

มีความดีความชอบอย่างมหาศาลท่ีดูแลสหกรณ์ฯ ให้มีอายุมากขนาดน้ี เพราะฉะนั้นจาํเป็นตอ้งรายงานให้

สมาชิกทราบ โดยมีหนงัสือท่ีกล่าวขา้งตน้ไปถึงสหกรณ์ฯ เพื่อประกอบการพิจารณา ความวา่ ตามท่ีสหกรณ์

ฯ ไดก้าํหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามญั ในวนัเสาร์ท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 มีวาระท่ี 5 ท่ีมีการพิจารณา

แบ่งปันของสหกรณ์ฯ ท่ีเกิดจากใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงดงักล่าว คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ส่วนมากเป็น

สมาชิกชมรมเรารักสหกรณ์เคหะ 4 เกือบทั้งหมด โดยทั้งหมดได้เสนอการแบ่งปันรายได้ผ่านกรรมการ       

คหบาล 4 นาํไปพิจารณาเพื่อให้สมาชิกประชาพิจารยเ์ม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 โดยความเห็นส่วนตวั

ขอตั้งขอ้สังเกต ดงัน้ี 1.รายไดข้องสหกรณ์ฯ ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั คือ รายไดจ้ากโครงการเคหสถาน 3 อาทิ

เช่น เงินเจา้หนา้ท่ี ค่าเบ้ียกรรมการดาํเนินการ บริหารงานสหกรณ์ฯ เป็นรายไดจ้ากโครงการ 3 ทั้งส้ิน ซ่ึงมี

หลกัฐาน คือ เอกสารหมายเลข 1 ท่ีแนบไปพร้อมดว้ย ส่วนรายไดจ้ากสโมสรและหอประชุมสหกรณ์ฯ ส่วน

ใหญ่คิดผลกาํไรไม่ค่อยได ้เพราะเป็นการให้บริการสมาชิก แต่หลกัฐานการลงทุนนายบวร ยสินทรไดน้าํมา

แสดงประกอบการอภิปรายแล้ว ช้ีแจงว่าเป็นเงินท่ีกันไวจ่้ายจริง ซ่ึงหลกัฐานยงัไม่ทราบชัดเจน เพราะ

รับทราบจากการอภิปราย และคหบาล 4 เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้เร่ืองการเงิน การบญัชี รายรับ-รายจ่าย 

ประจาํเดือน ไม่สามารถตรวจสอบไดว้่าเดือนน้ีใช้จ่ายไปเท่าไหร่ เจา้หน้าท่ีทาํงานเก็บเงินและส่งไปให้

บริษทับญัชี และเม่ือมาตรวจสอบไม่มีบญัชีใหต้รวจและไดแ้นบเอกสารการตรวจสอบกิจการคหบาล 4 แนบ

ไปพร้อมดว้ยให้กรรมการพิจารณาก่อนหน้าแลว้ เพราะฉะนั้นขอสรุปดงัน้ี คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ไม่มี

โควตาสําหรับโครงการเคหสถานอ่ืน ขอเสนอแนะควรจะแบ่งปันโควตาบา้ง สําหรับการบริหารคหบาล 4 

เป็นการบริหารตนเองไม่ไดจ้ดัส่งค่าบริการใหก้บัสหกรณ์ฯ แต่มาขอเรียกร้องสิทธิอนัพึงมีพึงไดข้องคหบาล

ตามหลักฐานท่ีแสดง ตามท่ีประธานกรรมการรับปากจะไปแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา                   

โดยตระหนักผลงานท่ีผ่านมาของคณะกรรมการดาํเนินการได้สร้างประโยชน์ให้กบัสหกรณ์เคหสถาน

กรุงเทพฯ กวา่ 50 ปี และสามารถตรวจสอบไดแ้ละคณะกรรมการเหล่านั้นยงัไดรั้บเกียรติบตัรรับรองไดจ้าก

กรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี 1 ประกาศเกียรติคุณมาตรฐานระดับดีมาก ขอช้ีแจงให้สมาชิกได้ทราบว่า

โครงการ 3 มีรายได้จากส่วนไหน คือ บริษทั เกรซฟูล จาํกดั ได้รับเลือกให้เช่าท่ีดินทาํโครงการชุมชน

สหกรณ์  ปีท่ี 1-5 ปีละ 1,500.000.- บาท ปีท่ี 6-20 ปีละ 1,900,000.- บาท และปีท่ี 21-30 ปีละ 2.100,000.- 

บาท รวม 30 ปี เป็นรายไดข้องสหกรณ์ฯ ทั้งส้ิน เพราะฉะนั้นสมาชิกไม่ตอ้งสงสัยวา่สหกรณ์ฯ นาํรายรับมา
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จากไหนคือมาจากโครงการ 3 นั้นเอง และสหกรณ์ฯ มีรายไดจ้ากการขายท่ีดินโครงการ 15 เพราะบางปีขาย

ไดห้รือไม่ และนาํรายไดท่ี้ไหนมาเป็นค่าใชจ่้ายบริหารงาน จึงอยากเรียนใหส้มาชิกทราบดว้ย ซ่ึงโครงการ 3 

ไดใ้ห้บริษทั เจเจสปอร์ต เช่าทาํศูนยกี์ฬาปีท่ี 1 60,000.- บาท ปีท่ี 2 80,000.- บาทและปีท่ี 3 100,000.- บาท 

ขอ้มูลเหล่าน้ีไดจ้ดัพิมพล์งในหนงัสือรายงานประจาํปี เพราะฉะนั้นมีจุดประสงคเ์พื่อใหส้มาชิกทราบว่าการ

ดาํเนินการของคณะกรรมการท่ีผา่นมาไดเ้สียสละในการทาํงานอยา่งไร สาํหรับโครงการ 4 ตรวจบญัชีไม่ได ้

จากการตรวจสอบยอดเงินจากบญัชีเงินฝาก มีจาํนวนสองลา้นแปดแสนบาท ในความเป็นจริง ถา้สมาชิก

ชาํระค่าบริการทุกครัวเรือนน่าจะนาํรายไดม้าใช้บริหารได้ อยากเสนอให้คณะกรรมการดาํเนินการชุด

ปัจจุบนัไดรั้บทราบวา่การบริหารของคหบาล 4 เป็นอยา่งไร มีส่วนประกอบเท่าน้ี เพราะรายละเอียดไดแ้นบ

ไปพร้อมแลว้ 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ ในขณะท่ีท่านเป็นผูต้รวจสอบกิจการ

ในขณะนั้นไดเ้สนอรายงานต่อคณะกรรมการดาํเนินการในสมยันั้นหรือไม่ เพราะส่วนตวัในวนัท่ีเขา้ไปเป็น

กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ เพราะสมาชิกท่ีได้รับเป็นผูต้รวจสอบกิจการขอลาออก และรายได้จาก

สหกรณ์ 3 เป็นรายไดข้องสหกรณ์ฯ เพราะเป็นทรัพยสิ์นของสหกรณ์ฯ  

นายพนัส  งามกนกวรรณ สมาชิกอภิปรายว่า เป็นสมาชิกคหบาล 7 (สามเสน) ขออนุญาตแยง้การ

ช้ีแจงของกรรมการและเลขานุการ เพราะถ้าการช้ีแจงเป็นจริง ถ้าเช่นนั้นท่ีดินขา้งล่างตึก 7 ก็ไม่ใช่ของ

สมาชิกคหบาล 7 เพราะวา่ยงัเป็นช่ือของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ใช่หรือไม่ ซ่ึงเคยเรียกร้องในท่ี

ประชุมใหญ่และเรียกร้องในสมยัท่ีเป็นกรรมการดาํเนินการมาแล้ว อยากจะเรียนว่า สหกรณ์มีโครงการ                  

ท่ีไหนไปงอกท่ีไหน สหกรณ์ฯ เองก็จะถือครองทรัพย์สินส่วนกลางในช่ือของสหกรณ์ฯ ไว้ด้วย                            

ในทรัพยสิ์นท่ีถือในช่ือสหกรณ์ฯ ตอ้งแยกให้ออก เพราะในขณะท่ีสหกรณ์ฯ ขายโครงการ สหกรณ์ไดน้าํ

ตน้ทุนและรวมขายไปหมดแลว้ เพราะฉะนั้นบางท่ีบางแปลง เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ของโครงการนั้นๆ 

ในช่ือของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั เพราะฉะนั้นตอ้งแยกแยะให้ถูก ยกตวัอย (สามเสน) ท่ีดิน 1 ไร่

เศษในช่ือของสหกรณ์ฯ ซ่ึงพกัอาศยัมาเป็นเวลา 50 ปี อยู่สุขสบายดีแต่สมาชิกหลายคนเร่ิมมีอายุมากข้ึนก็

เ ร่ิมนึกถึงว่าทรัพย์สินเหล่าน้ีจะตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างไร และเกิดความเป็นห่วงเป็นกังวล                        

เม่ือสหกรณ์ฯ ไปลงทุนท่ีลาํลูกกา เพราะตอ้งซ้ือท่ีดินหกสิบกว่าล้านและถมท่ีอีกประมาณสามสิบส่ีสิบ              

ลา้นบาท จะทาํโครงการตอ้งนาํเงินไปวางมดัจาํเป็นการลงทุนท่ีใหญ่มาก ซ่ึงไดเ้คยเสนอว่าทาํไมไม่ซ้ือท่ี

สามส่ีร้อยตารางวาและทาํคอนโดให้ลูกหลานอาศยัอยู่ในเมืองก็ไม่ทาํ สําหรับเร่ืองน้ีต้องขอขอบคุณ              

นางสุทธิพร  ตนัมงคล และขอย ํ้าวา่เงินเดือนเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ ท่ีดาํเนินการอยูไ่ด ้เบ้ียประชุมทั้งหลายเป็น

เงินรายไดท่ี้ของตลาดสหกรณ์ 3 (ปากเกร็ด) และขอยืนยนัว่าเป็นอย่างนั้น เพราะส่วนตวัเป็นผูต้รวจสอบ

กิจการอยู่สามปีและเป็นกรรมการดาํเนินการอยู่สองวาระ และเม่ือก่อนการประชุมของคณะกรรมการ

ดาํเนินการไดเ้สนอให้ไปประชุมท่ีตลาดสหกรณ์ 3 (ปากเกร็ด) คร้ังแรกไม่มีอะไรยกสํานกังานคหบาล 3 

(ปากเกร็ด) ให้สูงข้ึนเพื่อถมดิน เพราะจริงๆ แลว้จะร้ือแต่ไปแจง้ว่าน่ีคือทรัพยสิ์นของสหกรณ์ฯ จะร้ือได้
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อยา่งไรเพราะไม่มีปรากฎท่ีไหนแจง้วา่ให้ร้ือ ไม่มีการร้ือและเสียค่าใช้จ่ายไม่ก่ีแสนบาท และมีรายไดปี้ละ

สองหม่ืนบาทเม่ือสมยัก่อนและขอ้มูลท่ีนางสุทธิพร  ตนัมงคล รายงานบอกวา่มีรายไดปี้ละลา้นหา้แสนบาท

ซ่ึงชัดเจนและถูกตอ้งท่ีสุด เพราะฉะนั้นสมาชิกตอ้งทราบขอ้มูลท่ีชัดเจน และท่ีปากเกร็ดเป็นตวัอย่างท่ี

ชดัเจนท่ีสุด แลว้ในหมู่บา้นคหบาล 4 ชดัเจนท่ีสุด มีพื้นท่ีสาธารณะเต็มไปหมดไม่วา่จะเป็นสวนพุทธธรรม 

สนามเทนนิส เป็นตน้ และไม่ไดมี้เฟสเดียวมีตั้งหลายเฟส แต่สงสัยวา่ทาํไมเฟสหน่ึง จึงมีพื้นท่ีใหญ่จาํนวน

เจ็ดไร่เศษ ไม่เป็นไรจะตอ้งพิจารณากนัต่อไปวา่จะทาํอย่างไร และเป็นขอ้ดีท่ีนาํเอาเร่ืองน้ีมาพิจารณา ตอ้ง

ขอขอบคุณนายบวร ยสินทร ท่ีให้ขอ้มูล เพราะตรงน้ีจะเห็นว่าสหกรณ์ฯ ดาํเนินการมา 50 ปี เกิดอะไรข้ึน 

และขอสอบถามวา่สมาชิกทั้งหมดท่ีอยูใ่นห้องประชุมวา่ตอ้งการใหส้หกรณ์ฯ คงอยูห่รือคหบาลเคหสถาน 3 

4 7  คงอยู ่และถา้ไปศึกษาขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ วา่ คหบาลมีสิทธ์ิแยกตวัได ้เหมือนกนั เพราะช่วงนั้นไดเ้ขา้มา

เป็นผูต้รวจสอบกิจการ และเห็นวา่ในความเป็นจริงสมาชิกปากเกร็ดมีสิทธ์ิเรียกร้องจะแบ่งปันรายไดเ้ช่นกนั 

เพราะท่ีดินสาธารณประโยชน์ปากเกร็ดมีอยูห่ลายแปลง ปล่อยรกร้างไม่ไดท้าํอะไร เม่ือมาทาํเป็นตลาดสดก็

มีรายไดเ้ขา้มา แต่ถามวา่สมาชิกโครงการ 3 ไดอ้ะไร ตั้งแต่เป็นสมาชิกมายี่สิบสามปีไม่เห็นวา่สมาชิกจะได้

อะไร เพราะเจ็บใจมากเม่ือสมยัก่อนขออนุมติัซ้ือฝาปิดท่อแตก แต่สหกรณ์ฯ ไม่อนุมติั และผูท่ี้ขออนุมติัคือ 

พลอากาศตรี เหม ชโลธร เป็นผูข้ออนุมติั  เพราะวาระท่ี 5 ได้เสนอให้นาํรายได้เพื่อแบ่งปันรายได้จาก

ประโยชน์ในโฉนดท่ีดินแปลงน้ีให้สมาชิกพิจารณากบัคหบาล 4 และขอเรียนว่าประเด็นท่ีเสนอยงัต้อง

แต่งตั้ งคณะกรรมการอีกหลายชุด เพราะสหกรณ์ฯ นําเงินมาซ่อมและสร้างหอประชุมสหกรณ์ฯ อยู่

ตลอดเวลา และสมาชิกท่ีอ่ืนได้รับประโยชน์หรือไม่ เพราะสมาชิกคหบาล 4 ไดรั้บประโยชน์เต็มท่ี และ

สอบถามเงินหน่ึงลา้นบาทกวา่ๆ และค่าเช่าตลาดปากเกร็ด พร้อมทั้งรายไดเ้ล็กๆนอ้ยๆ ของสหกรณ์ฯ ท่ียงั

พอมีอยูก่ลบัมาเป็นเงินเดือนเจา้หนา้ท่ี เงินปันผลของสมาชิกเพื่อสหกรณ์ฯ จะไดด้าํรงคงอยู ่จึงไดต้ั้งคาํถาม

วา่สมาชิกจะเอาคหบาลหรือจะเอาสหกรณ์ฯ เพราะขณะน้ีคหบาลกาํลงัจะเอาคหบาลไม่เอาสหกรณ์ฯ นาํเงิน

มาปรับปรุงดูแลตลอด เพราะฉะนั้นเร่ืองน้ียาวแน่นอน และไดมี้การบนัทึกการประชุมขอตั้งประเด็นวา่ นาย

บวร ยสินทร ไดร้ะบุวา่คหบาล 4 มีเงินกนัไวจ่้ายสิบเกา้ลา้นบาท เพราะเท่าท่ีพบรายงานประจาํปี 2534-2537 

ว่าคหบาล 7 มีเงินกนัไวจ่้ายสามสิบส่ีลา้นบาท ณ ปัจจุบนัเหลือเพียงสิบเอ็ดล้านบาท แต่ขณะน้ีคหบาล 7                 

มีเร่ืองดาํเนินการคือเร่ืองลิฟต์เร่ืองเดียว เพราะฉะนั้นถา้ท่ีประชุมจะชดใช้ท่ีคหบาล 4 ถูกริดรอนอย่างไร 

สโมสรและหอประชุมสหกรณ์ฯ เป็นงานบริการและสมาชิกคหบาล 4 ได้รับประโยชน์เต็ม ท่ี                              

สหกรณ์ฯ ปัญหาคหบาล 4 คือ นํ้ าท่วม และมีการเปล่ียนท่อจาก 60  เป็น 80 เป็น 100 ซม. เพราะตอ้งแกไข              

ท่ีเคร่ืองสูบนํ้ า เพราะท่อเปล่ียนใหญ่ก็เท่านั้น ในขณะนั้นคหบาล 4 ไม่มีเงิน ใช้เงินสหกรณ์ฯ ตลอด และ

ก่อนหนา้นั้นจะมีเร่ืองของนํ้ าประปา เพราะสมาชิกท่ีคหบาล 4 ยงัใชน้ํ้ าบาดาล และนโยบายของรัฐบาลคือ

ยกเลิกการใชน้ํ้ าบาดาล เพราะลดการทรุดตวัของพื้นดิน ตอ้งเปล่ียนเพราะสมาชิกตอ้งการสหกรณ์ฯ ตอ้งให้

การประปานครหลวงเขา้มาและจ่ายค่ามิเตอร์ ถ้าจาํไม่ผิดจะจ่ายถึงคร่ึงหน่ึง และทุกอย่างมีแต่สหกรณ์ฯ 

เท่านั้น ปรากฏในรายงานการประชุมทั้งหมด และคหบาล 4 ไม่ไดส่้งรายไดใ้ห้กบัสหกรณ์ฯ นานมากแลว้

ทุกอยา่งตามท่ีนางสุทธิพร  ตนัมงคล รายงาน แต่ส่ิงหน่ึงท่ีจบแลว้คือถงัสูงนํ้ าบาดาลทั้งหลายของเฟสต่างๆ  
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เพราะไม่มีประโยชน์สาํหรับเร่ืองนํ้าประปาหมู่บา้นแลว้ มีคนบอกวา่เปล่ียนการใชป้ระโยชน์ไม่ได ้ทาํไมจะ

ไม่ไดใ้นเม่ือคหบาลเคหสถาน 4 ไดป้ระปานครหลวงเรียบร้อยแลว้ เพราะท่ีสาํหรับประปานํ้ าใตดิ้นตอ้งเป็น

ของคหบาล 4 จะจดัการอยา่งไรก็จดัการเพราะไม่ไดมี้เฟสเดียว เพราะแต่ละเฟสแยกกนัไป ตลาดนดัจะให้

เลิกมีแลว้ และท่ีแน่นอนและขอตั้งขอ้สังเกตวา่ตามท่ีคหบาล 4 คิดจะบริหารกิจการเองให้ได ้ทาํอยา่งไรจะ

บริหารเองได ้ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ และระเบียบคหบาลฯ มีขอ้หน่ึงวา่ ตอ้งบริหารจดัการเองให้ได้ก่อน 

ยกตวัอยา่งอยา่งคหบาล 7 ถา้รายไดไ้ม่พอรายจ่ายตอ้งมีการเพิ่มค่าส่วนกลางและลดค่าใชจ่้าย และคหบาล 4 

ไดโ้ปรดพิจารณาเร่ืองน้ีก่อนว่า ตอ้งบริหารจดัการเองได ้เพราะไม่อยากกล่าวถึงหมู่บา้นนิติบุคคลจดัสรร

เพราะหมู่บา้นไดอ้อกมานานแลว้ แต่ท่ีประชุมใหญ่ไม่อภิปรายถึงเร่ืองน้ีเลยและไดรั้บฟังจากเพื่อนสมาชิก

คหบาล 4 หากสามารถเก็บค่าส่วนกลางใหค้รบเพราะยงัไม่ครบแลว้ยงัไม่พอค่าใชจ่้าย และท่ีคหบาล 4 ถา้จาํ

ไม่ผดิมีคนงานเกือบ 100 คน  

นายสุนทร  โสมาทิตย์  สมาชิกอภิปรายว่า  ตามท่ีสมาชิกข้างต้นได้อภิปรายว่าคหบาล 4                         

เก็บค่าบริการส่วนกลางไม่ได้ เพราะเร่ืองคาใจมานาน สําหรับสมาชิกท่ีไม่จ่ายค่าส่วนกลางอย่างไร                      

และคหบาล 4 ไม่มีมาตรการจดัการกบัสมาชิกท่ีไม่ยอมจ่าย เพราะถา้ไม่เคยจ่ายแต่เขา้ร่วมประชุมเป็นเร่ืองท่ี

น่าขายหน้ามาก อยากสอบถามว่าทางคหบาล 4 จะมีมาตรการอย่างไรกบัสมาชิกท่ีไม่จ่ายค่าส่วนกลาง ซ่ึง

เท่าท่ีทราบมาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นจากหน่ึงพนัแปดร้อยหลงั ถา้สามารถเรียกเก็บค่าบริการไดทุ้กรายจะ

สามารถทาํใหน้าํเงินส่วนนั้นมาปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคคหบาล 4 ไดม้าก 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีสมาชิกวา่การสูบนํ้ าบาดาลทาํ

ให้แผ่นดินทรุด นํ้ าบาดาลน้ีแหละท่ีเล้ียงสหกรณ์ฯ ไปทัว่ทุกโครงการสมยัก่อน สมาชิกอาจไม่ทราบว่า

รายไดข้องคหบาลเขา้ไป ทางสหกรณ์ฯ มีการหกัเปอร์เซ็นไว ้และส่ิงท่ีมายืนยนัตั้งวาระท่ี 5 ณ วนัน้ี เผอิญมี

กฎหมายจดัสรรท่ีดินข้ึนมา เม่ือปี 2543 และมีฉบบัเพิ่มเติมข้ึนมาเม่ือปี 2558 และสมาชิกไดอ้ภิปรายถึงนิติ

บุคคลบา้นจดัสรร ถา้หากจดทะเบียนเป็นบา้นจดัสรรเม่ือไหร่ หรือแยกสหกรณ์ฯ ออกมาเป็นนิติบุคคล ท่ีดิน 

6 แปลงน้ีแน่นอน สหกรณ์ฯ ตอ้งยกให้หมู่บา้นสหกรณ์ฯ แน่นอน ถึงแมว้า่สหกรณ์ฯ ไม่คืนโฉนดกฎหมาย

ระบุเลยให้เจ้าหน้าท่ีพนักงานท่ีดินออกใบแทนโฉนดท่ีดินและสาธารณูปโภคทุกอย่างไม่เรียบร้อย                  

แต่สหกรณ์ฯ จะตอ้งดูแล ขอใหส้มาชิกพจิารณารายละเอียดตามเอกสารการประชุม 

นายบวร ยสินทร สมาชิกอภิปรายวา่ ตามท่ีสมาชิกไดอ้ภิปราย จึงขอช้ีแจงเร่ืองการบริหารจดัการคห

บาล 4 เน่ืองจากเขา้มาเป็นกรรมการคหบาลประมาณหน่ึงปี ขอแจง้ทางคหบาลไดมี้การปรับปรุงและเตรียม

รับปัญหาท่ีกรณีไม่จ่ายค่าบริการส่วนกลาง โดยทาํการป้อนขอ้มูลเขา้สู่ระบบในการท่ีจะทวงถาม ต่อใน

อนาคตจะมีอายขุองหน้ีท่ีชดัเจน เพราะถา้ไม่ชดัเจนจะทาํใหด้าํเนินคดีลาํบาก แต่ส่ิงหน่ึงท่ีคหบาลดาํเนินการ

เรียบร้อยคือ สมาชิกรายใดท่ีมีหน้ีคา้งเกินหกเดือน ฝากบอกสมาชิกไดเ้ลยวา่คหบาลดาํเนินการตามกฎหมาย

แน่นอน เพราะต่อไปน้ีสมาชิกไม่สามารถไปทาํธุรกรรมกบัท่ีดินได ้เพราะเจา้หนา้ท่ีท่ีดินไม่รับจดจาํนองแม้

จะไปขอกูแ้ละจะขายต่อไม่ได ้จะตอ้งมาชาํระค่าบริการส่วนกลางใหเ้ป็นปัจจุบนัทั้งหมด และเป็นมาตราการ
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แรกท่ีมีกฎหมายรองรับสามารถดาํเนินการได ้โดยไม่ตอ้งเป็นนิติบุคคล และจดัส่งเร่ืองใหก้บัสหกรณ์ฯ และ

สหกรณ์ฯ จะไปแจง้กบัสํานกังานท่ีดิน และคือกฎหมายท่ีมีการขยายความออกมาให้เกิดความชดัเจนส่วน

เร่ืองการติดตามหน้ีในอนาคต และถ้าไปอ่านรายงานการประชุมทุกๆ ปีท่ีผ่านมา สมาชิกจะอภิปรายถึง

รายไดส้หกรณ์ฯ เท่านั้นเท่าน้ี และไม่มีการแยกเป็นรายไดข้องอะไร ส่ิงท่ีคหบาลจะดาํเนินการคือจะมีแยก

รายไดจ้ากการจดัเก็บในปีท่ีผา่นมาเทียบกบัจาํนวนท่ีจะเรียกเก็บทั้งหมด รายไดจ้ากการท่ีเดิมคือเท่าไหร่เป็น

การวดัประสิทธิภาพในการทาํงาน มิฉะนั้นแลว้จะคละกนัหมด จนไม่รู้เป็นการเก็บจากหน้ีเก่าหรือหน้ีใหม่ 

หรือหน้ีใหม่เพิ่มหรือลด ต่อไปน้ีในรายงานงบประมาณควรจะมีการแยกแบบน้ี โดยจะมีการหารือกนั โดย

จะหารือกบัผูต้รวจสอบกิจการและผูว้างระบบบญัชีไว ้โดยจะขอแยกเพื่อประเมินกรรมการคหบาลเองดว้ย 

และทาํให้สมาชิกทราบว่าทั้งหมดเป็นหน้ีเดิม โดยจะระบุให้ชดัเจนในเอกสารหมายเหตุประกอบงบทาง

บญัชี และขอตอบคาํถามสมาชิกเร่ืองพนกังานของคหบาล 4  ณ ปัจจุบนัมี จาํนวน 50 คน เท่านั้น และเงิน

ของคหบาลเร่ิมมีปัญหาโดยขอให้ข้ึนสไลด์หมายเลข 7 เพื่อไม่ใหค้าํบอกเล่าอีกต่อ เพราะในอนาคตจะสรุป

ออกมาชดัเจนวา่คหบาลขาดเงิน ประเด็นปัญหาขาดเงินเพราะอะไรไดมี้การขยายท่อระบายนํ้ าเฟส 1 ตั้งแต่

ซอย 1 ถึง ซอย 23 โดยใชเ้งินทุนของคหบาล 4 เป็นจาํนวนส่ีลา้นบาท ขออธิบายวา่ไม่ไดใ้ชเ้งินจากสหกรณ์

ฯ คหบาล 4 ออกค่าใชจ่้ายทั้งหมดส่ีลา้นบาท เฟส 2 ซอย 23 ใชเ้งินจาํนวนสิบลา้นบาทไดมี้การนาํประปาเขา้

หมู่บ้านใช้เงิน 4.5 ล้านบาท และเม่ือสักครู่สมาชิกได้อภิปรายถึงเงินช่วยเหลือถูกต้อง เพราะเป็นเงิน

ช่วยเหลือสมาชิกในการติดตั้งมิเตอร์ประปารายละ 2,675.- บาท มิฉะนั้นแลว้สมาชิกจะไม่จ่าย เป็นการช่วย 

50:50 ท่ีจ่าย เป็นเงินจาํนวน 3.4 ลา้นบาท ซ่ึงมีการตรวจสอบ และขอให้สมาชิกไปพิจารณาประมาณการ

รายได ้ขอใหเ้ปิดสไลดห์นา้ต่อไป และท่ีกรรมการและเลขานุการช้ีแจงวา่ ในอดีตรายไดค้่านํ้าประปาคหบาล

สูงมาก ยกตวัอยา่งปี 2542 ค่านํ้ าประปาเก็บได ้3.9 ลา้นบาท ในขณะท่ีค่าส่วนกลางเก็บได ้3.6 ลา้นบาท จะ

เห็นวา่รายไดม้ากกวา่ดว้ยซํ้ าไป เพราะสมยัอดีตหมู่บา้นสหกรณ์ฯ เป็นนํ้ าบาดาล ซ่ึงมีมิเตอร์มีสภาพบงัคบั

ได ้หากสมาชิกรายใดไม่จ่ายคหบาลปิด แต่ปัจจุบนัไม่ได ้ขอให้พิจารณาในปีต่อมาปี 2543 ค่านํ้ าประปา 3.6 

ลา้นบาท ค่าบริการยงัอยูท่ี่ 3.8 ลา้นบาท ปี 2544 นํ้าประปาเหลือ 67 ลา้นบาท ปี 2545 เหมือนกนั ปี 2546 เร่ิม

ลดลง เพราะว่าบางบา้นเร่ิมติดประปาจากการประปานครหลวง ค่านาํประปาเหลือ 2.7 ลา้นบาท พอมาปี 

2547 ค่าบริการเก็บได ้4.79 ลา้นบาท แต่ค่านํ้ าประปาเป็นศูนย ์ และปี 2547 ไม่มีค่านํ้ าประปาเขา้มาอีกแลว้ 

เดิมเคยมีรายไดส้องขาเหลือขาเดียว คือ ค่าบริการ 3.89 ลา้นบาท และคหบาลจะอยู่อย่างไร ตอ้งถือว่าเป็น

ความเก่งของคณะกรรมการคหบาล 4 ชุดท่ีผา่นมา โดยทาํเร่ืองเหล่าน้ีโดยวิธีไหน คือ วิธีหารายไดอ่ื้นๆ เขา้

มาชดเชย 1.ค่านํ้ าประปาไม่มี 2.สมาชิกเร่ิมไม่จ่ายค่าส่วนกลาง ในเม่ือไม่มีรายได ้ส่ิงท่ีตามมาคือลดรายจ่าย

และส่ิงท่ีถูกลดการซ่อมแซมทะนุบาํรุงส่วนท่ีเป็นสาธารณูปโภค ถนนหนทาง เพราะฉะนั้นสมาชิกอย่า

แปลกใจว่า เพราะเหตุใดถนนแต่ละแห่งจึงพงั เพราะคหบาลไม่มีเงินน้ีคือ บทบาทท่ีจะต้องมาศึกษา                     

ซ่ึงสมาชิกบางท่านอาจจะเห็นวา่อภิปรายแต่เร่ืองอดีต ถา้ไม่ทราบอดีตจะทาํใหไ้ม่ทราบวา่ปัจจุบนัปัญหาเกิด

จากอะไร และถา้ไม่กาํหนดเป้าหมายในอนาคต จะรู้หรือไม่ว่าจะทาํอะไร เพราะฉะนั้นเร่ืองอดีต ปัจจุบนั 

อนาคตมีความเช่ือมโยง  เพราะฉะนั้นตอ้งการใหส้มาชิกให้โอกาสกรรมการคหบาลชุดปัจจุบนัไดท้าํงานใน
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ปีน้ีและในปีถดัไป และในอนาคตจะมีการปรับปรุงทั้งรายไดแ้ละรายจ่ายและหลายอย่างท่ีมีการตั้งไวเ้ดิม 

ต่อไปจะไม่ใช่เพราะจะตั้งในส่ิงท่ีมีเป้าหมาย ยกตวัอยา่ง เร่ืองการประหยดัประหยดัไฟฟ้า ตั้งเป้าหมายและ

ดาํเนินการสําเร็จแลว้ คือ ค่าไฟลดลงแน่นอน และต่อไปแทบจะเป็นรายไดป้ระจาํของคหบาล คือรายได้

ทางออ้ม เร่ืองของตลาดหมู่บา้นจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไป และสมาชิกไดพ้าดพิงถึงวา่ทาํไมไม่ปรับข้ึนค่า

ส่วนกลาง การปรับข้ึนง่าย แต่สามารถจะให้ความร่วมมือด้วยหรือไม่ ถ้าสมาชิกศรัทธาการบริหารของ

สหกรณ์ฯ ก็ดีคหบาลก็ดี การเก็บค่าส่วนกลางก็ง่าย แต่ถา้มีการปรับข้ึนโดยท่ีสมาชิกยงัไม่ศรัทธาเป็นเร่ือง

ยากมาก ซ่ึงคหบาลก็อยากปรับข้ึน เพราะฉะนั้น ณ จุดน้ีกรรมการคหบาลพยายามทาํผลงานเพื่อให้สมาชิก

ในหมู่บา้นสหกรณ์ฯ ให้เกิดความศรัทธาและรู้ว่าขอ้กฎหมาออกไปไม่ได ้และในอนาคตก่อนท่ีคหบาลจะ

แยกเป็นนิติบุคคลบา้นจดัสรร ตอ้งเตรียมพร้อมส่ิงเหล่าน้ี เพราะเม่ือแยกคหบาลตอ้งตดัขาดจากสหกรณ์ฯ 

เพราะเราเป็นลูกท่ีออกมาทาํมาหากินเตม็รูปแบบ ถา้มีปัญหาข้ึนมาจะมาขอยมืกนัไม่ได ้ซ่ึงไม่ใช่แลว้ ก่อนท่ี

กา้วออกไปจากสหกรณ์ฯ คหบาลตอ้งแน่ใจวา่สามารถดาํรงอยูไ่ดแ้ละแข็งแกร่งและสามารถท่ีจะกระทาํได ้

เพราะฉะนั้นส่ิงน้ีเป็นอะไรท่ีเห็นดว้ยท่ีจะแยกออกจากสหกรณ์ฯ หรือใชนิ้ติบุคคลบา้นจดัสรร แต่ก่อนจะไป 

คหบาลมีความพร้อมแค่ไหนท่ีจะออกไปจากจุดน้ี ส่ิงแรกตอ้งเร่ิมจากสิทธิประโยชน์ท่ีเราพึงได ้แมว้นัน้ีคห

บาลขอผลประโยชน์ 50:50 แต่เม่ือคหบาลแยกออกไปเป็นนิติบุคคล คหบาลอาจเป็นฝ่ายท่ีจะให้สหกรณ์ฯ 

เท่าไหร่ดี เพราะในเม่ือท่ีดินแปลงน้ีกลบัมาเป็นของคหบาลแลว้ เม่ือเห็นว่า 50:50 คืนให้สหกรณ์ฯ 50 คห

บาลจะเป็นฝ่ายคืนให้แลว้ วนัน้ีคหบาลขอคือแบ่งมาและเม่ือท่ีดินแปลงน้ีมาเป็นเจา้ของท่ีดิน ต่อไปคหบาล

จะเป็นผูพ้ิจารณา เพราะไม่ใช่วา่ใครถูกใครผิดใครใหญ่กวา่ใครแต่เร่ืองของความอยูดี่มีสุขของสมาชิกเราใช้

ระบบสหกรณ์ฯ เป็นพี่เป็นอ้งกนั และสมาชิกทุกคนเหมือนพี่เหมือนนอ้งเราตอ้งขอกนัดว้ยเหตุและผล ถา้เอา

ตามสัดส่วนการลงทุนตอ้งเป็น 80:20 แต่ในลกัษณะเอ้ือเฟือกนัเหมือนพี่น้องสมาชิกในระบบสหกรณ์ฯ                     

เอาแค่ 50:50 เท่านั้นพอ สมควรหรือไม่ และไม่เห็นท่ีประธานกรรมการแจง้ว่าจะมีการตั้งกรรมการไป

พิจารณาและเม่ือไหร่จะพิจารณา  จะประชุมกนัอีกคร้ังตอ้งอีกตั้งหลายเดือน กว่าจะถึงวนันั้นคงไขวเ้ขว 

เพราะฉะนั้นถา้วนัน้ีถา้มีขอ้มูลเพียงพอท่ีประชุมแห่งน้ีควรท่ีจะตดัสินใจในเร่ืองน้ี   

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ ขอแยง้สมาชิกท่ีอภิปรายขา้งตน้ และ

ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณรศ.กัลยาณี  ธาระสืบ เร่ืองมิเตอร์นํ้ า เพราะคิดว่ากรรมการจ่ายมา 100% เต็ม                   

อีก 50% เป็นค่าหุ้นน่าจะใช่ และท่ีดิน 6 แปลงได้ต่อสู้ร่วมกันมาและรศ.กลัยาณี  ธาระสืบ เป็นผูเ้สนอ                 

ในท่ีประชุมใหญ่วสิามญัคร้ังท่ี 2  

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม เสนอวา่ จากการรับฟังสมาชิกอภิปรายโครงการต่างๆ ซ่ึงมี

ขอ้ผูกพนัเก่ียวเน่ืองกนั ค่อนขา้งท่ีจะลึกซ้ึง อยา่งไรก็ตาม นายบวร  ยสินทร ไม่ตอ้งห่วง การตดัสินท่ีนาํเงิน

ไปให้คหบาล ตอ้งยึดอยู่บนเหตุผล และหลกัการ โดยเฉพาะกฎหมายหรือว่าระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอเรียนวา่          

ทุกคร้ังถา้เผื่อมีการพิจารณาในส่วนร่วมท่ีจะมีการปันเงิน คงจะทาํไดเ้ร็ววนั แต่ขอให้ผูกพนักบักรรมการ             

ท่ีเก่ียวข้องด้วย โดยหมายถึงคหบาล 3 และคหบาล 7 ด้วย โดยสรุปอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนสหกรณ์ฯ จะมี
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คณะอนุกรรมการหรือแมแ้ต่คณะกรรมการดาํเนินการร่วมพิจารณาในเร่ืองเร่งด่วนในความจาํเป็นท่ีจะ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีประกอบไปดว้ยผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งและขอเรียนดว้ยเคารพจะดาํเนินการดว้ย

ความยติุธรรมและความเหมาะสมต่างๆ ตอ้งมีการอภิปรายร่วมกนั แสดงเหตุผลร่วมกนั เพราะฉะนั้นผูท่ี้เป็น

ตวัแทนของคหบาลต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของสหกรณ์ฯ คงจะไดมี้การประชุมร่วมกนั 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ รู้สึกลาํบากใจท่ีนาํความจริงและความถูกตอ้งมา

เสนอแก่ท่ีประชุมน้ี ส่วนตวัเป็นสมาชิกท่ีอยู่อาศยัในหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) แน่นอน

ตอ้งการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกในหมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) แต่ดว้ยจิตใจท่ีมีความ

ซ่ือสัตย์พอสมควร เพราะฉะนั้ นจึงต้องตรวจข้อมูลให้ชัดเจน ส่ิงสําคัญท่ีเสนอเร่ืองรายรับ-รายจ่ายท่ี

คณะกรรมการชุดปัจจุบนันาํมาเสนอในหนงัสือเชิญประชุมนั้น ไม่เขา้ใจวา่ดว้ยความไม่รู้หรือตอ้งการปิดปัง

ขอ้มูล จึงไดน้าํเสนอรายรับ-รายจ่ายสโมสรและหอประชุมสหกรณ์ฯ เพียงเท่าน้ี และคิดว่าผูท่ี้มีวุฒิภาวะ                

ในสหกรณ์ฯ ยอ่มตอ้งรู้หลกัการในการคิดตน้ทุนและค่าใช้จ่าย ไม่ใช่มีเพียงรายรับท่ีไปเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ                        

ท่ีเป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก และรายจ่ายก็ไม่ใช่เพียงแค่ค่าดาํเนินการบาํรุงรักษา ค่าเงินเดือนเจา้หน้าท่ี 

ในทางบญัชีมีตวัหน่ึงตอ้งนาํมาคิด คือ ค่าเส่ือมราคาของ ท่ีดินไม่ตอ้งคิดถึงเพราะไม่มีค่าเส่ือมราคา แต่ค่า

ก่อสร้างและการซ้ืออุปกรณ์เพิ่มเติมเขา้ไปหรือการบาํรุงรักษารายการหลกัจะนาํมาคิดในค่าท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ โดยมีตวัเลขจากหนงัสือรายงานประจาํปี 2560 หนา้ 198 ทรัพยสิ์นโดยรวม คือ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง

ทุกอย่างโดยรวม ประมาณห้าสิบเกา้ลา้นเก้าแสนบาท แต่เม่ือนาํมารวมเฉพาะอาคารสโมสร ลานจอดรถ 

อาคารหอประชุมฯ ปรากฏวา่มียอดยี่สิบสองลา้นบาทกวา่คิดเป็นเปอร์เซ็น 71% แต่เวลาคิดค่าเส่ือมราคา ณ 

ปัจจุบัน คือ หอประชุมฯและสโมสร ถ้าตัดค่า เ ส่ือมราคายี่ สิบปี สโมสรอาจจะครบยี่ สิบปีแล้ว                                   

แต่หอประชุมฯ ยงัไม่ครบยีสิ่บปี ค่าเส่ือมราคาของปีท่ีแลว้สองลา้นหา้แสนสามหม่ืนบาท น้ีคือตวัเลขคร่าวๆ 

ถา้เป็นการคิดคร่าวๆ อะไรก็ตามท่ีเป็นอาคารของสหกรณ์ฯ ซ่ึงส่วนใหญ่คือหอประชุมและจาํนวนสองลา้น

ห้าแสนบาทเป็นค่าใชจ่้ายลว้นๆ เป็นค่าเส่ือมราคาลว้นๆ ของสโมสรและหอประชุมฯ ก็อาจจะเป็นไดต้าม

ตารางท่ีแนบมารายไดก้าํไรขาดทุนเป็นการดาํเนินการปกติ ไม่รวมค่าเส่ือมราคา บางปีขาดทุน ยกตวัอยา่งปี 

2560 ขาดทุนไปส่ีหม่ืนบาทถว้น 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ จุดประสงคท่ี์นาํรายรับ-รายจ่ายตั้งแต่

ปี 2549 เพราะหวัหนา้งานบญัชีและการเงินเร่ิมทาํงาน โดยนาํกาํไรสุทธิท่ีมีมานาํเสนอ 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ตามท่ีอธิบายเพราะคณะกรรมการไม่ไดน้าํขอ้มูล

ทั้งหมดท่ีมีการหกัค่าเส่ือมราคา เพราะตอ้งการแสดงความจริง อยา่ความจริงเพียงส่วนหน่ึงมาแสดง ในแต่

ละปีคิดยอดกาํไรขาดทุนสโมรและหอประชุมฯ ส่วนมากจะขาดทุน และพอจะเล้ียงตวัเองได ้การนาํตวัเลข

มาเสนอมีผลต่อสมาชิกท่ีได้รับเงินในส่วนน้ีจะลดลงไปทุกๆ ปี คือ เงินปันผลท่ีได้รับน้อยลงไป                          

ความตั้งใจของผูท่ี้จะก่อสร้างทั้งสโมสรและทั้งหอประชุมสหกรณ์ฯ เพื่อบริการสมาชิก มีสมาชิกสหกรณ์ฯ 

ก่ีคนได้มาใช้บริการบา้ง สระว่ายนํ้ าไม่มีสมาชิก เพราะเปิดเผยมาก จะเร่ิมก่อสร้างทาํงานเป็นกรรมการ                

คหบาล และไดแ้จง้แลว้ไม่มีใครทาํสระวา่ยนํ้ าท่ีจะเล้ียงตวัเองได ้คดัคา้นท่ีจะไม่ให้ก่อสร้าง แต่ไม่เป็นผล 



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  201 

และหอประชุมสหกรณ์ฯ ใช้เงินกนัไวจ่้ายสิบเกา้ลา้นบาทตามท่ีสมาชิกไดอ้ภิปราย ถา้มาจากรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการไม่ค่อยเช่ือ แต่จะเช่ือถา้นาํขอ้มูลมาจากรายงานประจาํปีของสหกรณ์ฯ เพราะตอ้ง

ตรวจสอบวา่มีการปรับลดเงินกนัไวจ่้ายทุกปี และมีการประชุมใหญ่วสิามญัเพราะทาํการปิดบญัชีไม่ได ้และ

ประเด็นท่ีสาํคญัคือ ถา้การดาํเนินการสโมสรและหอประชุมสหกรณ์ฯ มีกาํไรเห็นวา่มีเหตุผลวา่จะนาํรายได้

มาแบ่งปัน และอย่าคิดว่าระเบียบท่ีกล่าวอา้งนั้นถูกตอ้ง ถา้ระเบียบนั้นคงอยู่ใช้นาํมาเป็นเงินทุนก็ได ้หรือ

ควรจะใหค้หบาล 4 ไดใ้ชป้ระโยชน์จากตรงนั้นหรือใหป้ฏิบติัตามระเบียบนั้นหน่ึงร้อยเปอร์เซ็นก็ไดถ้า้มีผล

กาํไร เพราะขณะน้ีเบียดบงัเงินปันผลไป และพยายามเตือนคณะกรรมการคหบาลดว้ย อยา่โอนไปเลยเพราะ

ไม่มีท่ีใดเล้ียงตวัเองได ้เพราะค่าบาํรุงรักษามากกว่ารายไดท่ี้ได้รับ และขออภิปรายไปยงัตลาดสหกรณ์ 3 

(ปากเกร็ด) และเป็นคณะกรรมการท่ีเปิดประมูลและพิจารณา และสหกรณ์ฯ ไม่ไดล้งทุน รายไดเ้ป็นไปตาม

ขั้นบนัได และส่ิงท่ีสหกรณ์ฯ จะไดรั้บเม่ือส้ินสัญญาคือส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดจะเป็นทรัพยสิ์นของสหกรณ์ฯ 

ในอนาคต  

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีสมาชิกไดอ้ภิปรายมาพอสมควร

ในเม่ือมีวาระพิจารณาและนายบวร ยสินทร เสนอประเด็นแลว้วา่ สมควรจะแบ่งปัน 50:50 จะขอขานมติวา่

สมาชิกท่านใดท่ีจะเห็นดว้ยในการแบ่งปันของวาระท่ี 5                   

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายว่า ขอให้นาํตวัเลขมาแสดงไม่ใช่อภิปรายโดยไม่มี

หลกัฐาน โดยเฉพาะนกักฎหมายบางคน และการขอแบ่งปันคณะกรรมการแบ่งปันจากอะไร เพราะถา้ขอ้มูล

ท่ีเสนอมาตามตวัเลขเป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ใช่เป็นการแบ่งปันอยา่งนั้น 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ เป็นการแบ่งปันจากรายไดสุ้ทธิท่ีไม่มี

การหกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน รายไดท่ี้เกิดจากสหกรณ์ฯ มาใชจ้ากโฉนดท่ีดินแปลงน้ี 

นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายว่า คณะกรรมการแบ่งปันจากรายได ้แลว้ค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ไม่ไดห้กัออก 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงวา่ รายไดจ้ากโฉนดแปลงน้ีเกิดข้ึนเท่าใด 

กนัไวส้าํหรับสาธารณูปโภคของหมู่บา้นสหกรณ์ฯ 50% ตามท่ีนายบวร ยสินทร เสนอ 

นายบวร ยสินทร สมาชิกอภิปรายว่า ซ่ึงรายละเอียดในระเบียบสหกรณ์ฯ ท่ี 17/2542 ได้ระบุไว้

ชดัเจนครบถว้นแลว้ โดยใชห้ลกัเกณฑท์าํนองนั้นคือรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย 

นางสาวนวลจันทร์  หวานแท้ สมาชิกอภิปรายวา่ จากการศึกษาเอกสารรายรับ-รายจ่าย ของสโมสร

และหอประชุมสหกรณ์ฯ ท่ีได้แนบในหนัง สือเ ชิญประชุมวาระ ท่ี  5  ตั้ งแ ต่ ปี  พ .ศ .  2549-2560                                 

มีรายได้จากสโมสรสองล้านบาท จากรายรับหอประชุมปีละสองแสน ซ่ึงจากระยะเวลาปี 2549-2560                    

เป็นเวลา 12 ปี  สโมสรและหอประชุมสหกรณ์ฯ สร้างรายได้และมีกําไร 2.48 ล้านบาท และตามท่ี                               

นายไชยนนัท ์บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกรายงานในงบการเงิน เอกสารหมายเหตุประกอบงบการเงินของรายงาน

ประจาํปี 2560 หนา้ 198 มีค่าเส่ือมราคาประมาณ 2.5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสินทรัพยข์องสโมสรและหอประชุม



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

สหกรณ์ฯ ฉะนั้นสโมสรและหอประชุมสหกรณ์ฯ ไม่มีกาํไร จากการตรวจสอบงบการเงิน หมายความว่า              

ถา้นายบวร ยสินทร จะขอปันส่วนรายได ้50:50 จากกาํไรสุทธิของสโมสรและหอประชุมสหกรณ์ฯ  

นายบวร ยสินทร สมาชิกอภิปรายว่า เพราะถ้าอ่านงบการเงินค่าเส่ือมไม่ใช่รายจ่ายโดยตรง             

เป็นรายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้าย 

นางสาวนวลจันทร์  หวานแท้ สมาชิกอภิปรายว่า รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย คือ งบกาํไรขาดทุน 

รายไดห้กัค่าใช้จ่าย และค่าเส่ือมราคาคือค่าใช้จ่าย ซ่ึงค่าใชจ่้ายทั้งหมดคือสินทรัพยส์โมสรและหอประชุม

สหกรณ์ฯ 

นายบวร ยสินทร สมาชิกอภิปรายวา่ ค่าเส่ือมราคาโดยหลกัการไม่ใช่ค่าใชจ่้าย รายไดห้กัค่าใชจ่้าย 

ส่วนค่าเส่ือมราคามาหลงัสุดเพื่อหากาํไรสุทธิ 

นางสาวนวลจันทร์  หวานแท้ สมาชิกอภิปรายว่า ตวันั้นเรียกว่างบกระแสเงินสดท่ีเป็นเงินสด               

ซ่ึงค่าใชจ่้ายทั้งหมดเกิดจากโครงการน้ี 

นายบวร ยสินทร สมาชิกอภิปรายว่า รายได้หักค่าใช้จ่ายโดยตรง โดยไม่รวมค่าเส่ือมราคา 

เพราะฉะนั้นขอตั้งประเด็นวา่ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาวา่ คหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ขอเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์จากสหกรณ์ฯ ในการดาํเนินโครงการสโมสรและหอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ 

(คลองกุ่ม) เพราะมีการลงทุนของสหกรณ์ฯ ในส่วนน้ีด้วย เม่ือมีการร่วมกนัจึงขอผลแบ่งปันประโยชน์              

และเงินในส่วนน้ีขอไม่รับเป็นเงินสดดว้ย 

นางสาวนวลจันทร์  หวานแท้ สมาชิกอภิปรายว่า หากสโมสรและหอประชุมสหกรณ์ฯ ขาดทุน

แลว้คหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) จะอุดหนุนชดเชยให้อยา่งไร อยากขอให้พิจารณาให้รอบคอบ ในเม่ือมี

กาํไรเพียงปีละสองแสนบาท สมาชิกสามพนักวา่คนจะไดรั้บเงินปันผลคนละเท่าไหร่ 

นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า ตามท่ีได้รายงานมาตั้งแต่ต้นให้

สมาชิกทราบว่าสาธารณูปโภคแห่งน้ีเป็นของหมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4 ท่ีดินไม่ใช่เป็นทรัพยสิ์นของ

สหกรณ์ฯ แมจ้ะใส่เป็นของสหกรณ์ฯ  เม่ือแยกหมู่บา้นท่ีดินแห่งน้ีตอ้งเป็นของหมู่บา้นสหกรณ์ฯ ทนัที 

เหมือนกบัตลาดสหกรณ์ 3 สาํหรับหนงัสือของสมาชิกโครงการ 3 ท่ียืน่มา คณะกรรมการจะนาํไปพิจารณา 

เน่ืองจากไม่มีผูใ้ดอภิปรายอีก ประธานท่ีประชุม ขอให้ท่ีประชุมลงมติ (โดยวิธียกมือ) อนุมติั                                                         

แบ่งปันรายไดจ้ากสหกรณ์ฯ ท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั บนโฉนด

ท่ีดินเลขท่ี 54778 (ท่ีตั้งสโมสรและหอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ (คลองกุ่ม)) ในอตัรา 50:50                  

ดว้ยคะแนน จาํนวน 202 เสียง และไม่อนุมติั ดว้ยคะแนน จาํนวน 32 เสียง 

มติ อนุมติัแบ่งปันรายไดจ้ากสหกรณ์ฯ ท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชน์ของสหกรณ์  

เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 54778 (ท่ีตั้ งสโมสรและหอประชุมสหกรณ์เคหสถาน

กรุงเทพฯ (คลองกุ่ม)) ในอตัรา 50:50 
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หมายเหตุ : เอกสารประกอบการอภิปรายท่ีนาํเสนอของนายบวร ยสินทร สมาชิก โดยผา่นหนา้จอเคร่ืองฉาย  

ไดรั้บการอนุญาตจาก ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานกรรมการ และนายอภิรักษ์ สุวรรณจินดา 

กรรมการและเลขานุการ โดยไม่มีเอกสารมาให้กบัผูบ้นัทึกรายงานการประชุมเพื่อประกอบการ

ทาํรายงานและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานแนบรายงานต่อไป เพราะฉะนั้นหากมีส่ิงใดผิดพลาดหรือ

ขอ้ความไม่ถูกตอ้งตามท่ีสมาชิกอภิปราย ผูบ้นัทึกรายงานจะไม่ขอรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

ระเบียบวาระที ่6 รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกจิการ ประจําปี 2561 

ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม  เสนอรายงานรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ                

และผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2561 โดยถือหลักปฏิบติัตามระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด                 

การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2550  

 (1). การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2561 

 ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั “ขอ้ 63 คณะกรรมการดาํเนินการใหส้หกรณ์มี

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการหน่ึงคน หรือหลาย

คน เลขานุการหน่ึงคน และเหรัญญิกหน่ึงคน นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั          

ณ สาํนกังานสหกรณ์ฯ 

ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญั สมาชิก ประจาํปี 2560 วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2561 วาระท่ี 13 รายงานผล

การเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2561 ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ให้เลือกตั้ง

กรรมการดาํเนินการ แทนตาํแหน่งท่ีวา่ง จาํนวน 1 คน ในท่ีประชุมใหญ่วสิามญั  
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ วา่ดว้ยการสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ

ดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2550 สหกรณ์ฯ ได้มีประกาศสหกรณ์ฯ ท่ี 41/2561 ลงวนัท่ี 16 

กรกฎาคม 2561 รับสมคัรสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ ประจาํปี 2561โดยรับสมคัร

ตั้งแต่วนัท่ี16 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 ผลปรากฏวา่ มีผูส้นใจยืน่ใบสมคัรรวม 1 คน คือ.-         

 หมายเลข       ช่ือ - สกุล                เลขทีส่มาชิก 

      1.         ศาสตราจารย ์โอภาวดี   เขม็ทอง         12654 

 เน่ืองดว้ย นายวนิยั  เพง็ทุ่ม กรรมการ ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่

วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือ ฉบบัลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 และมติท่ีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ คร้ังท่ี 17/2561 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 

เพื่อให้ เ ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วยการสรรหาผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง เ ป็น

คณะกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2550 สหกรณ์ฯ ไดมี้ประกาศสหกรณ์ฯ ท่ี 50/2561       

ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2561 เร่ือง รับสมคัรสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการ ประจาํปี 2561             
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โดยกาํหนดรับสมคัร ตั้ งแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ผลปรากฏว่า มีผูส้นใจ             

ยืน่ใบสมคัรรวม 1 คน คือ.-         

 หมายเลข       ช่ือ - สกุล              เลขทีส่มาชิก 

     2.        นายศุภชยั      เหลืองสัมฤทธ์ิ     6896 

 นางนริศา  สุวรรณภักดี ประธานกรรมการเลือกตั้ง ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ จากการดาํเนินการ

เลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ ในระเบียบวาระท่ี 3 ปรากฎผลการตรวจนบัคะแนนท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้ง

ไดรั้บเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี 

1.  ศาสตราจารย ์โอภาวดี   เขม็ทอง   ได ้ 213  คะแนน 

2.  นายศุภชยั         เหลืองสัมฤทธ์ิ   ได ้ 177 คะแนน 

 ดงันั้น บุคคลลาํดบัท่ี 1-2 เป็นผูรั้บเลือกตั้งให้เป็นกรรมการดาํเนินการ ประจาํปี 2561 แทนตาํแหน่ง

ท่ีว่าง และเม่ือรวมกบักรรมการชุดเก่าท่ียงัไม่ครบวาระ จาํนวน 7 คน จะเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ 

ประจาํปี 2561 รวม 9 คน  

มติ ประชุมเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ เพื่อบริหารกิจการสหกรณ์ฯ ซ่ึงจะเป็น 

คณะกรรมการดาํเนินการ ประจาํปี 2561 เพิ่ม 2 คน ดงัน้ี.- 

   1. ศ. โอภาวดี  เขม็ทอง   เป็นกรรมการ  

   2. นายศุภชยั  เหลืองสัมฤทธ์ิ  เป็นกรรมการ  

 (2). การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ ประจําปี 2561 

      ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ให้สหกรณ์มีผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงท่ีประชุม

ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อดาํเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แลว้ทาํรายงาน

เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ จาํนวนผูต้รวจสอบกิจการให้เป็นไปตามความท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด                  

ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์ได้กําหนดจาํนวนผูต้รวจสอบกิจการ โดยให้ท่ีประชุมใหญ่สามารถเลือกตั้ง              

ผูต้รวจสอบกิจการได ้ไม่เกิน 5 คน ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

     และตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ 88. ผูต้รวจสอบกิจการให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก ผูมี้ความรู้ความสามรถให้กบัธุรกิจการเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ใหเ้ป็น

ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ เป็นการประจาํปีจาํนวนไม่เกินสามคน 

   ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญั สมาชิก ประจาํปี 2560 วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2561 วาระท่ี 13 รายงาน

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2561 ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ลือกตั้ง

ผูต้รวจสอบกิจการ ในท่ีประชุมใหญ่วสิามญั  

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ

ดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2550 สหกรณ์ฯ ไดมี้ประกาศสหกรณ์ฯ ท่ี 42/2561                     ลง
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วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561โดยรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 ผลปรากฏวา่               

มีผูส้นใจยืน่ใบสมคัร รวม 1 คน คือ.- 

  หมายเลข      ช่ือ – สกุล      เลขทีส่มาชิก 

      1.    นางสาวนนัทพร   ธรรมสุทธิโธ  ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก  

 ประธานกรรมการให้ดาํเนินการเก่ียวกับการเลือกตั้งต่อไป เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจาํนวน                  

ผูต้รวจสอบกิจการ และกาํหนดค่าตอบแทน 

 และเม่ือออกเสียงลงคะแนนกันแล้ว ผลปรากฏว่าท่ีประชุมรับรองให้มีผู ้ตรวจสอบกิจการ                 

ประจําปี 2561 ตามจํานวนผู ้สมัครตามระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด ซ่ึงปรากฏว่า                     

นางสาวนนัทพร  ธรรมสุทธิโธ ดว้ยคะแนน 228 เสียง  

 พร้อมกนัน้ีประธานกรรมการเลือกตั้งได ้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนให้ผูต้รวจสอบ

กิจการสหกรณ์ฯ โดยอนุมติังบประมาณไว ้เป็นเงิน 120,000.- บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถว้น)  

 นายไชยนันท์  บูรณะอนุสรณ์ สมาชิกอภิปรายวา่ ประเด็นของผูต้รวจสอบกิจการ ท่ีประชุมยงัไม่ได้

พิจารณาว่าจะจ่ายค่าตอบแทนเท่าไหร่ ซ่ึงเป็นอาํนาจของท่ีประชุมแห่งน้ี ขอให้ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา 

เน่ืองจากท่ีตั้งงบประมาณค่าตอบแทนท่ีตั้งไว ้120,000.- บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถว้น) ของผูต้รวจสอบ

กิจการ ตอ้งดาํเนินการตรวจสอบทั้งปี 

 ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงวา่ สําหรับการตรวจของผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงจะทาํ

การตรวจสอบยอ้นหลงัใหค้รบปีตามขอ้ตกลง  

 นางนริศา  สุวรรณภักดี ประธานกรรมการเลือกตั้ง ได้ให้ขอ้เสนอนาํว่า ในการเลือกตั้งจากหีบ

เลือกตั้ง ขอฝากให้เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการมีบตัรสีฟ้าและบตัรสีเขียว สีของหีบน่าจะสอดคลอ้งกนั เพราะเม่ือ

หย่อนบตัรลงไป ปรากฏว่าไม่ตรงสักใบ ทาํให้ตอ้งมาคดัแยกใหม่ เป็นการเสียเวลา เม่ือนาํบตัรกรรมการ

ดาํเนินการมานบัคะแนน ปรากฏวา่เป็นบตัรผูต้รวจสอบกิจการ เช่น บตัรคณะกรรมการเป็นสีฟ้า ขอให้ใบ

รายงานตอ้งเป็นสีฟ้า เพราะฉะนั้นขอใหเ้จา้หนา้ท่ีดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกนัจะทาํใหง่้ายข้ึน 

 ดร.สมคิด  ดิสถาพร ประธานท่ีประชุม ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการเลือกตั้ ง และจะรับ

ขอ้เสนอแนะของประธานกรรมการเลือกตั้งไปพิจารณาและสั่งการฝ่ายจดัการเพื่อจะไดป้ฏิบติัในคราวต่อไป 

 เน่ืองจากไม่มีผูใ้ดอภิปรายอีก ประธานท่ีประชุม ขอให้ท่ีประชุมลงมติ (โดยวิธียกมือ) เห็นชอบ              

ใหจ่้ายค่าตอบแทน เป็นเงิน 120,000.- บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถว้น) ต่อปี ดว้ยคะแนน 234 เสียง  

  มติ 1.ท่ีประชุมเลือกตั้ งบุคคลดังต่อไปน้ีเป็นผูต้รวจสอบกิจการ ประจําปี 2561                      

คือ นางสาวนนัทพร  ธรรมสุทธิโธ 

  2.อนุมติัให้จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูต้รวจสอบกิจการ เป็นเงิน 120,000.- บาท 

(หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถว้น) ต่อปี 
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ระเบียบวาระที ่ 7  เร่ืองอ่ืนๆ        

- ไม่มี - 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

   (ลงช่ือ)       สมคิด       ดิสถาพร     ประธานท่ีประชุม 

                                                    (ดร.สมคิด       ดิสถาพร) 

   (ลงช่ือ)   อภิรักษ ์       สุวรรณจินดา กรรมการและเลขานุการ 

               (นายอภิรักษ ์      สุวรรณจินดา)  

   (ลงช่ือ)                ชโลธร      โลประโคน   ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 

                              (นางสาวชโลธร       โลประโคน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน ธุรการ 

ร่าง/พิมพ/์ตรวจ ...ชโลธร... 
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ระเบียบวาระที ่ 3 

เลือกคณะกรรมการเลือกตั้ง เลือกกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกจิการ 

 ตามระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั วา่ดว้ย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 หมวด 1 ขอ้ 10 ให้สมาชิกเสนอช่ือ

สมาชิกในท่ีประชุมใหญ่  เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะหน่ึงประกอบดว้ย 

ประธานกรรมการเลือกตั้งหน่ึงคน และกรรมการเลือกตั้งอีกไม่เกินแปดคนเพื่อดาํเนินการ

เลือกตั้งใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง เรียบร้อยและยติุธรรม 

 ประธานกรรมการเลือกตั้งและกรรมการเลือกตั้งจะเป็น คณะกรรมการ หรือ ผูต้รวจสอบ

กิจการ  หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  หรือผูต้รวจสอบกิจการ ในการประชุมใหญ่คราว

เดียวกนัไม่ได ้

 คณะกรรมการดาํเนินการเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกคณะกรรมการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มต ิ 1............................................................................................................... 

   2.............................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที ่ 4 

รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ – สมาชิกลาออก และถึงแก่กรรม 

คณะกรรมการดาํเนินการ แจง้ใหท้ราบเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ สมาชิกลาออก และสมาชิก         

ถึงแก่กรรม ดงัน้ี.-



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  209 



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

มติ  ........................................................................................................................ 



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  211 

ระเบียบวาระที ่ 5 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561 

 คณะกรรมการดําเนินการ ขอรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2561 เสนอต่อที่

ประชุมเพ่ือทราบ ดังต่อไปนี ้

1. สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2561 

1.1  เร่ืองสมาชิก 

       สมาชิกต้นปี 2561 มีจ ํานวน 3,304 คน รับสมาชิกเพิ่มข้ึนระหว่างปี จ ํานวน 114 คน                  

ลาออก 35 คน ถึงแก่กรรม 12 คน คงเหลือสมาชิก ณ ส้ินปี จาํนวน 3,371 คน 

 หุน้  ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 2559                38,947,200.00 บาท 

  บวก หุน้เพิ่มระหวา่งปี     2,107,350.00 บาท 

  ลบ หุน้ลดลงระหวา่งปี        876,950.00 บาท 

 คงเหลือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560               40,177,600.00 บาท 

1.2  เร่ืองการจําหน่ายทีด่ินและอาคาร 

1.ขายท่ีดินเปล่าเงินผอ่น  14  แปลง   

1. แปลงท่ี 192-Aด   8. แปลงท่ี 106-Cด 

2. แปลงท่ี 195-Aด   9. แปลงท่ี 34-Aด 

3. แปลงท่ี 33-Aด   10. แปลงท่ี 184-Aด 

4. แปลงท่ี 191-Aด   11. แปลงท่ี 188-Aด 

5. แปลงท่ี 193-A1ด  12. แปลงท่ี 83-Cด 

6. แปลงท่ี 194-A1ด  13. แปลงท่ี 35-Aด 

7. แปลงท่ี 96-C1ด   14. แปลงท่ี 36-Aด 

เป็นเงิน    21,121,700.00   บาท 

            2. ขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง /ขอผอ่นกบัสหกรณ์  4  หลงั ยดึคืน 1 หลงั 

 1. แปลงท่ี 5-Aฮ    

 2. แปลงท่ี 10-Aฮ    

 3. แปลงท่ี 7-Aฮ   ยดึคืนเป็นสินคา้คงเหลือ ณ 30 ก.ย. 60 

 4. แปลงท่ี 6-Aฮ   

       เป็นเงิน      6,973,500.00    บาท 

     รวมเป็นยอดการจําหน่ายทั้งส้ิน        เป็นเงิน     28,095,200.00   บาท 
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แปลงคงเหลือเพ่ือการจําหน่าย 

                           ณ. วนัท่ี    1 ม.ค. 60          แปลงคงเหลือยกมา จาํนวน     144     แปลง   

               จาํหน่ายระหวา่งปี       จาํนวน       18     แปลง 

                           ยดึคืนระหวา่งปี        จาํนวน         1     แปลง  

              ณ. วนัท่ี   31 ธ.ค.60           แปลงคงเหลือยกไป       จาํนวน     127     แปลง     

       1.3  เร่ืองการจัดกจิกรรม 

              1.4.1  การมอบทุนการศึกษาให้กบับุตรสมาชิกประจาํปี 2561 คณะกรรมการดาํเนินการ          

ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก ประจาํปี 2560 เม่ือวนัเสาร์ ท่ี 20 สิงหาคม 2560 รวม 19 ราย           

เป็นเงิน 53,500.- บาท (หา้หม่ืนสามพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 

               1.4.2  การมอบทุนสงเคราะห์กรณีสมาชิกหรือคู่สมรสเสียชีวิตในปี 2560 คณะกรรมการ

ดาํเนินการได้มอบทุนสงเคราะห์กรณีสมาชิกหรือคู่สมรสเสียชีวิต รวม 13 ราย เป็นเงิน 48,000.- บาท             

(ส่ีหม่ืนแปดพนัร้อยบาทถว้น) 

      1.4  เร่ืองการเงิน 

            ไดมี้ประกาศสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ท่ี 81/2560 ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560     เร่ือง 

การปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียการผอ่นผนัชาํระของสมาชิกโครงการต่างๆ และดอกเบ้ียเงินกูส้มาชิก สมาชิกมี

กาํหนดเวลา 12 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธนัวาคม 2561 ดงัน้ี.- 

  1.4.1 ใหค้งอตัราดอกเบ้ียการผอ่นผนัชาํระของสมาชิกโครงการต่างๆ ทุกโครงการในอตัรา 

8.25% ต่อปี  

  1.4.2 ใหคิ้ดดอกเบ้ียเงินกูส้มาชิกทุกประเภทในอตัรา 8.25% ต่อปี 

       1.5  เร่ืองการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั 

 1.5.2 ขอ้บงัคบัสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั พ.ศ.2544 (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1-8)  

ฉบบัท่ี 9 พ.ศ. 2561 (ตามเอกสารผนวก) 

  1.5.2 ระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย การใชร้ถยนตข์องสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั     

พ.ศ. 2561(ตามเอกสารผนวก) 

  1.5.3 ระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมาศกัด์ิ พ.ศ.2561 (ตามเอกสาร

ผนวก)        

  1.5.4 ระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย คหบาล แกไ้ขเพิ่มเติม (คร้ังท่ี 6) พ.ศ.2561 (ตามเอกสาร

ผนวก)        

  1.5.5 ระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการ           

และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2561(ตามเอกสารผนวก)        
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 2.  ผลการดําเนินงานตามแผนงาน ประจําปี  2561 

      2.1  โครงการเคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) 

  ดว้ย คณะอนุกรรมการทาํงานพฒันาโครงการเคหสถาน 3 และตลาดนดัสหกรณ์, ศูนยกี์ฬา

และสันทนาการ (ปากเกร็ด)ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 วนัจนัทร์ ท่ี 4 มกราคม 2562 ไดเ้ห็นชอบรายงาน             

ผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561 จึงขอรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2561                  

เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ ดงัต่อไปน้ี.- 

    2.1.1 ผลการดาํเนินงานตามแผนงาน ประจาํปี  2561 

   - กิจกรรมวนัเด็กตลาดสหกรณ์ (ปากเกร็ด) บริษทั เกรซฟูล จาํกัด ได้ร่วมกับสหกรณ์

เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด จดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ วนัเสาร์ ท่ี 13 มกราคม 2561 ณ ตลาดสหกรณ์            

ปากเกร็ด  

  - คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุม คร้ังท่ี 19/2561 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561                 

ไดมี้มติคณะอนุกรรมการพฒันาฯ ไดล้งพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการซ่อมแซมกาํแพงร้ัวและ

แก้ไขร้ัวทรุดตวัและเสริมคานคอดิน โครงการเคหสถาน 12 (ปากเกร็ด) แล้วเห็นว่าเป็นไปตามเง่ือนไข               

ท่ีตกลงจึงเห็นควรให้จ่ายค่าซ่อมแซมกาํแพงร้ัวและแกไ้ขร้ัวทรุดตวัและเสริมคานคอดิน โครงการเคหสถาน 

12 (ปากเกร็ด) ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุม คร้ังท่ี 9/2561 วนัท่ี 11 เมษายน 2561                    

ได้มีมติอนุมัติให้จัดจ้าง นายนนทเบศร์ สิงห์จันทร์ ซ่อมแซมกําแพงร้ัวและแก้ไขร้ัวทรุดตัวและ                     

เสริมคานคอดิน โครงการเคหสถาน 12 (ปากเกร็ด) จากเงินทุนกิจการคหบาลโครงการเคหสถาน 12                  

(ปากเกร็ด) ในวงเงิน 28,000.-บาท (สองหม่ืนแปดพนับาทถว้น) 

  - คณะกรรมการดาํเนินการ ในการประชุม คร้ังท่ี 26/2561 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561                  

ไ ด้ เ ห็ น ช อ บ ส ห ก ร ณ์ ฯ ไ ด้ต ก ล ง ทํา สั ญ ญ า เ ช่ า พื้ น ท่ี ข อ ง โ ค ร ง ก า ร เ ค ห ส ถ า น  1 2  ( ป า ก เ ก ร็ ด )                                       

ราย นางสาวสายชล สีเงิน ต่อสัญญาต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562  -31 ธันวาคม 2562 ในอตัรา              

ค่าเช่าเดือนละ 1,500.-บาท (หน่ึงพนัหา้ร้อยบาทถว้น)  

  - ตามท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุม                          

ได้พิจารณาระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัจาํหน่ายทรัพยสิ์นของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั  

โครงการเคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 2 แปลง มีมติดงัน้ี.- 

1.อนุมติัใหข้ายท่ีดินโฉนดเลขท่ี 72759 เลขท่ีดิน 145 หนา้สาํรวจ 3297 ระวาง 5136IV          

6 4 3 8 - 1 4  ตํ า บ ล บ า ง พู ด  ( บ้ า น อ้ อ ย )  อํ า เ ภ อ ป า ก เ ก ร็ ด  ( ต ล า ด ข วัญ )   จั ง ห วัด น น ท บุ รี                                                         

เน้ือท่ีประมาณ 2 ตารางวา (แปลงเน้ือท่ีดินเดิม 74 ตารางวา) ให้กับ นายนิธิโรจน์  ทรัพย์ไพบูลย์สุข                 

สมาชิกเลขท่ี 12879 โดยมีค่าตอบแทน เป็นเงินจาํนวน 150,000.- บาท  (หน่ึงแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)                 

และคณะกรรมการดาํเนินการ ในการประชุม คร้ังท่ี 19/2561 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 วาระท่ี 4.12 และ             

ตามสญัญาจะซ้ือจะขายฯ เลขท่ี 026/2561 ฉบบัลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2561             



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

2.อนุมัติให้ขายท่ีดินโฉนดเลขท่ี 82360 (เดิม 67711) เลขท่ีดิน 126 (เดิม 1025)                  

ตาํบลบางพูด (บา้นออ้ย) อาํเภอปากเกร็ด (ตลาดขวญั) จงัหวดันนทบุรี เน้ือท่ี 2 ตารางวา (แปลงเน้ือท่ีดิน             

เดิม 106 ตารางวา) ให้กับ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จาํกัดโดยมีค่าตอบแทน เป็นเงินจาํนวน                   

374,500.-บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพนัห้าร้อยบาทถ้วน) และคณะกรรมการดาํเนินการ ในการประชุม            

คร้ังท่ี 22/2561 วนัท่ี 28 กันยายน 2561 วาระท่ี 4.8.1 และตามสัญญาจะซ้ือจะขายฯ เลขท่ี 025/2561            

ฉบบัลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 

  - คณะกรรมการดาํเนินการ ในการประชุม คร้ังท่ี 19/2561 วนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561      

ได้มีมติมอบอาํนาจให้ ว่าท่ีร้อยเอก ขวญัชัย  หนูรุ่ง ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ  เป็นผูม้อบอาํนาจโจทก์ในการ

ดาํเนินคดีแพ่งในขอ้หาละเมิดเรียกค่าเสียหาย ดงัน้ี.-  1). นายบุญชู  ครองปัญญา ผูบุ้กรุกท่ีดินโฉนด 73614 

2). นายสมชาย  ช่ืนเผอืก ผูบุ้กรุกท่ีดินโฉนด 68113 และ 3). นางจินดา  ร่วมธรรม ผูบุ้กรุกท่ีดินโฉนด 68112  

และคณะกรรมการดาํเนินการ ในการประชุม คร้ังท่ี 27/2561 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติ                

มอบอาํนาจให้ นายกร  จิรชยัศกัด์ิเดชา ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ  เน่ืองจากว่าท่ีร้อยเอก ขวญัชยั  หนูรุ่ง ผูจ้ดัการ

สหกรณ์ฯ  เป็นผู ้มอบอํานาจโจทก์ในการดําเนินคดีแพ่งในข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหาย (ลาออก)                       

และคณะกรรมการดาํเนินการ ในการประชุม คร้ังท่ี 28/2561 วนัท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติมอบ

อาํนาจให้ นายวิธาน  ขาํบุญลือ รองประธานกรรมการ เน่ืองจากนายกร  จิรชยัศกัด์ิเดชา ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ  

เป็นผูม้อบอาํนาจโจทกใ์นการดาํเนินคดีแพง่ในขอ้หาละเมิดเรียกค่าเสียหาย (ลาออก) 
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2.2 โครงการเคหสถาน 7 (สามเสน)         
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                2.3 โครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา) 
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             2.4 สโมสรสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั หอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ (คลองกุ่ม) 

  1. ใหบ้ริการสระวา่ยนํ้า ใหบ้ริการแบดมินตนั แก่สมาชิกและบุคคลทัว่ไป 

 2. ใหบ้ริการเทเบิลเทนนิสแก่สมาชิกผูส้นใจในการออกกาํลงักายและฝึกทกัษะ 

 3. ใหส้มาชิกเช่าพื้นท่ีดาํเนินการจดัศูนยรั์กษาความสะอาดรถยนตใ์หแ้ก่สมาชิกและบุคคลทัว่ไปท่ีมา

ใชบ้ริการสโมสรฯเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายใหก้บัสมาชิก 

 4. สโมสรฯส่งเสริมด้านการศึกษา โดยจัดพื้นท่ีให้สมาชิกดําเนินการจัดทําศูนย์คณิตศาสตร์                 

“Sense math” คณิตคิดเร็ว ส่งเสริมใหบุ้ตรหลานสมาชิกผูส้นใจไดเ้สริมทกัษะความรู้  

            2.5 หอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ (คลองกุ่ม)  

      2.5.1 การใหค้วามร่วมมือการบริการเพื่อสาธารณะและเป็นประโยชน์ของชุมชน 

  1.ให้การสนบัสนุนและความร่วมมือแก่หน่วยราชการทุกคร้ังท่ีขอใชส้ถานท่ีหอประชุมฯ 

เช่น การขอใช้บริเวณหอประชุมสหกรณ์ฯ เป็นสถานท่ีตั้ งหน่วยเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร                  

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต 

  2.ให้บริการเพื่องานมงคลทุกประเภท หอประชุมสหกรณ์ฯ มีความสง่างามอคัรฐานสภาพ

ภูมิทศัน์สวยงาม อยูใ่นแห่งชุมชน การคมนาคมสะดวก จึงไดรั้บความนิยมจากสมาชิกทัว่ไป 

  3.การจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจาํปีของสมาชิกสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดําเนินการ             

ใชห้อประชุมฯ เป็นสถานท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี โดยหอประชุมฯ สามารถรองรับจาํนวนผูเ้ขา้ประชุม       

ไดป้ระมาณ 500 คน ทั้งน้ี คณะกรรมการคาํนึงถึงความสะดวกสบายและความพึงพอใจของสมาชิกเป็นสาํคญั 

  4.การจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาชิกคหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) 

คณะกรรมการดาํเนินการไดจ้ดัประชุมสามญัประจาํปีสมาชิกคหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) เป็นประจาํทุกปี 

เพื่ออาํนวยความสะดวกสบายใหก้บัสมาชิกท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม)ทุกท่าน 

  5.การใชห้อ้งประชุม 1 เป็นสถานท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นประจาํทุกเดือน 

  6.จดัระเบียบการเช่าพื้นท่ีจอดรถใตอ้าคารหอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ 

หมายเหตุ :  สโมสรและหอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ (คลองกุ่ม) เปล่ียนแปลงเวลาการเปิด

ใหบ้ริการแก่สมาชิก และบุคคลทัว่ไป ดงัน้ี.- 

  1. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์       เปิด  ใหบ้ริการตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 20.00 น.  

  2. วนัเสาร์   ถึง วนัอาทิตย ์  เปิด  ใหบ้ริการตั้งแต่เวลา  07.00 น.-  22.00 น. 

หมายเหตุ  : เน่ืองจากใหร้้านภูพชัรินทร์เช่าบริหารจดัการสโมสรและหอประชุมสหกรณ์กรุงเทพฯ                       

       (สัญญาเลขท่ี 037/2561 ฉบบัลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 

 

 

มติ  .................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที ่ 6 

รายงานการตรวจสอบกจิการ ประจําปี 2561 
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2. รายงานการตรวจสอบกจิการ ประจําปี 2561 
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ระเบียบวาระที ่ 7 

พจิารณาผลการสอบบัญชี และอนุมตัิงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ประจาํปี 

ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
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ระเบียบวาระที ่ 8 

พจิารณาอนุมตัิจัดสรรกาํไรสุทธิ ประจําปี 2561 

 

มต ิ ………………………………………………………………………….. 

\ 
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ระเบียบวาระที ่ 9 

พจิารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  ประจําปี 2562 
 

 

 คณะกรรมการดาํเนินการ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  ประจาํปี 2561  ซ่ึงคร้ังน้ี

สหกรณ์ฯ ไดแ้จง้ไปยงัผูส้อบบญัชีสหกรณ์ จาํนวน  14  ราย คือ.- 

ที่ รายช่ือ สถานทีต่ั้ง โทร Fax 

1 นางสาวจตุพร  ไหวพริบ บริษทั สาํนกังานท่ีปรึกษาพรีม่า จาํกดั 

57/261 หมู่ 9 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกร็ด 19 

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 

02-25847288 

081-16421352 

02-25847288 

2 นางสาวจนัทร์สิริ  ตนัไพบูลยก์ุล สาํนกังานบรีโอ โปรเพสชัน่แนล 

87 ซอยจนัทน ์16 แยก 2 ถนนทนุรัตน์ 

แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

02-2584788 

081-8080653 

02-5090108 

3 นางสาวจิราพร  สุวฒันนนท ์ บริษทั ไทยบิซิเนส แอคเคา้นต้ิ์งแอนดแ์ทก็ซ์ 

จาํกดั  3/1115 หมู่ 8  ถนนพหลโยธิน             

แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

02-5514306 

02-5213291 

 

- 

4 นายจรัส  อภิภทัรชยั 41/351 หมู่ 12 ถนนนวลจนัทร์                         

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230 

02-3634348 02-3634349 

5 นางสาวชนิดา  ภูทะวงั สาํนกังานคณะบุคคลโปรเฟสชนันลั 

แมเนจนเ์มน้ท9์2/113 หมู่ 5 ซอยท่าอิฐ  

ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาํบลบางรักนอ้ย  

อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 

02-9246826 02-9246826 

6 นายเดชา  วรรณสวา่ง สาํนกังานวรรณกิจการบญัชี 

3234-3236 อาคารสาํนกังานวรรณกิจการ

บญัชี ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว 

แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ10240 

02-3771615 

081-6467743 

02-7311927 

7 นายธนกิจ  เทพสุเมธานนท ์ สาํนกังานสอบบญัชีกิจจินดา 

103/47 ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว 

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

02-5134555 

081-9123510 

02-5090108 
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8 นางสาวบุณยว์รางคสิ์นธ์ุจิรา 49/117 หมู่ 3 ซอยมหานคร ถนนวิภาวดี 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 

10210 

02-5527774 

089-9664455 

02-9733200 

9 นางสาวกมลทิพย ์ สุทธิพินิจธรรม บญัชีและกฎหมายกมลและเพ่ือน 

40/3 ซอยจนัทร์ 59 ถนนจนัทน์ 

แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม  

กรุงเทพฯ 10120 

02-2112287 

089-4565328 

02-2129294 

10 นายมรกต  เหล่าอาํนวยชยั 5259/171 ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงดิน

แดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 

02-6921059 

081-6488311 

02-6921994 

11 นายเอกชยั  เตียววงคไ์ทย บริษทั เอน็. เอส. เค. สอบบญัชี  จาํกดั 

2/123 ถนนราษฎร์พฒันา แขวงสะพานสูง     

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

02-1159940 

089-2057861 

02-1158404 

12 

 

นางฐนิตนนัท ์ วีรณรงคก์ร สาํนกังานสอบบญัชีฐนิตนนัท ์

137 ม.เสรี ซอยพระรามเกา้ ถนนพระรามเกา้ 

58 แขวงสวนหลวงกรุงเทพฯ 10250 

081-9188165 - 

13 นางสาวสุภางค ์ เวสารัชอารียก์ลุ 69/380 ซ.นวมินทร์ 153 แยก 2-3  

ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม 

กทม. 10230 

  

14 

 

นายสรวิชญ ์ บุญขวญั บจก.เอส.เอม็.การบญัชีและการตรวจสอบบญัชี 

95/24 ถนนจรัญสนิทวงศ ์45 แยก 5 แขวง

อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 

10700  

085-1006964 
 

     
 

 

มีผูเ้สนอขอเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ จํานวน 2 ราย คือ.- 

    1.นายสรวชิญ ์ บุญขวญั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต/ผูส้อบบญัชี ไดมี้หนงัสือฉบบัลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 

2562 เสนอค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 100,000.- บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) 

 2. บริษทั เอ็น.เอส.เค. สอบบญัชี จาํกัด โดย นายเอกชัย  เตียววงค์ไทย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต          

เลขท่ี 5850 เป็นผูส้อบบญัชีลาํดบัท่ี 1 และนางธนนัพชัญ์  สงวนสินธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10610 
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เป็นผูส้อบบญัชีลาํดบัท่ี 2 ไดมี้หนงัสือฉบบัลงวนัท่ี 22 เมษายน 2562 เสนอค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ

บญัชีเป็นจาํนวนเงิน 100,000.- บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) 

 

มติ  ................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที ่ 10 

พจิารณาอนุมตัิแผนงานประมาณการายรับ - รายจ่าย ประจาํปี 2562 

        1.สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั
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        2. สโมสรสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั 
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        3. หอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั 

 



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  257 

        4. โครงการเคหสถาน 15 (ลาํลูกกา) 
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         5. โครงการเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) 
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          6. โครงการเคหสถาน 7 (สามเสน) 
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ระเบียบวาระที ่ 11 

พจิารณาอนุมตัิวงเงินกู้ยืมและคํา้ประกนั  ประจาํปี 2562 

 ตามขอ้บงัคบัขอ้ 16. กาํหนดวา่ “วงเงินกูย้มืหรือคํ้าประกนัท่ีประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินยมืหรือ

การคํ้าประกนัสาํหรับปีหน่ึงๆ ไวต้ามความจาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซ่ึงกาํหนดดงัวา่น้ีตอ้ง

ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้มืหรือ

การคํ้าประกนัสาํหรับปีใด ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืสาํหรับปีก่อนไปพลาง” 

 สาํหรับปี 2561 คณะกรรมการดาํเนินการ ขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณากาํหนดวงเงินกูย้มืและ             

ค ํ้าประกนัในวงเงินเท่าเดิมเท่ากบัปีก่อนเป็นจาํนวนเงิน 300,000,000.- บาท (สามร้อยลา้นบาทถว้น) เพื่อนาํมา

ดาํเนินการตามแผนดาํเนินงานท่ีกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มต.ิ………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที ่ 12 

รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกจิการ ประจาํปี 2562  

 (1). การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2562 

ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด “ข้อ 63 คณะกรรมการดาํเนินการให้

สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการหน่ึงคน 

หรือหลายคน เลขานุการหน่ึงคน และเหรัญญิกหน่ึงคน นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศใหท้ราบโดย

ทัว่กนั ณ สาํนกังานสหกรณ์ฯ 

คณะกรรมการดาํเนินการ ประจาํปี 2562 จาํนวน 9 คน ซ่ึงตามขอ้บงัคบั ขอ้ 66. กาํหนดเวลาอยู่

ในตาํแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วนัเลือกตั้งในวาระแรก เม่ือครบหน่ึงปีนับแต่วนัเลือกตั้งให้กรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์ออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสองของกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทั้งหมด            

โดยวธีิจบัฉลาก (ถา้มีเศษใหปั้ดข้ึน) และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากตาํแหน่งความวาระในปีต่อไป ใหก้รรมการ

ดาํเนินการ ท่ีอยูใ่นตาํแหน่งจนครบวาระหรืออยูน่านท่ีสุดออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทุกที 

ในการประชุมใหญ่คร้ังน้ี กรรมการท่ีอยูค่รบวาระตามขอ้บงัคบัขอ้ 66 จาํนวน 5 คน และ

ทดแทนพน้จากตาํแหน่ง ขอ้ 67 จาํนวน 2 คน ดงัน้ี.- 

1. ดร.สมคิด  ดิสถาพร  (ครบ 1 วาระ) 

2. นายวธิาน  ขาํบุญลือ  (ครบ 2 วาระ) 

3. นายอภิรักษ ์  สุวรรณจินดา  (ครบ 1 วาระ) 

4. ศ.โอภาวดี  เขม็ทอง   (ครบ 1 วาระ/ถึงแก่กรรม) 

5. นายศุภชยั  เหลืองสัมฤทธ์ิ  (ครบ 1 วาระ) 

6. นาวาอากาศ วลัลภ พรมบาง  (ครบ 1 วาระ/ลาออก) 

7. นายดาํรงค ์  ยิม้สรวล  (ครบ 1 วาระ/ลาออก) 

ในปี 2562 มีกรรมการดาํเนินการออกตามวาระ จาํนวน 5 คน และกรรมการดาํเนินการลาออก

ก่อนครบวาระ จาํนวน 2 คน ในการเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ ดาํรงตาํแหน่งในปี 2562 จาํนวน 7 คน โดย

ผูส้มคัรท่ีไดรั้บคะแนนเลือกตั้งสูงสุด 5 ลาํดบัแรก เป็นกรรมการดาํเนินการอยูใ่นวาระ 2 ปี (แทนกรรมการ

ดาํเนินการท่ีครบวาระ) และผูส้มคัรท่ีไดรั้บคะแนนการเลือกตั้งลาํดบัท่ี 6 และ 7 เป็นกรรมการดาํเนินการอยู่

ในวาระ 1 ปี (แทนกรรมการดาํเนินการท่ีลาออก)  

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วย การสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562 สหกรณ์ฯ ไดมี้ประกาศท่ี 6/2562 ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2562              

รับสมัครสมาชิก เพื่ อ เ ลื อก ตั้ ง เ ป็นก รรมกา รดํา เ นินกา ร ประจํา ปี  2562 โดยกําหนดรับ ส มัค ร                                       

ตั้งแต่ วนัท่ี 1-28 กุมภาพนัธ์ 2562 และประกาศท่ี 10/2562 ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 รับสมคัรสมาชิก                     
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เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการ ประจาํปี 2562 โดยกาํหนดรับสมคัร ตั้งแต่ วนัท่ี 1-31 มีนาคม 2562               

ผลปรากฏว่า มีผูส้นใจยื่นใบสมคัรรวม 15 คน และเป็นผูข้าดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ 63 (5)     

จาํนวน 6 คน ทาํใหมี้จาํนวนผูส้มคัรคงเหลือ จาํนวน 9 คน คือ.-         

หมายเลข ช่ือ-สกุล / ผู้สมัคร สมาชิกเลขที่ 

1 ดร.สมคิด  ดิสถาพร 12003 

2 นายศุภชยั  เหลืองสัมฤทธ์ิ 6896 

3 นายประจกัษ ์ แท่นแกว้  11007 

4 รศ.กลัยาณี  ธาระสืบ 4809 

5 นางป่ินทอง  ศิริสวสัด์ิ 11288 

6 นายอภิรักษ ์ สุวรรณจินดา 10414 

7 นายสุเทพ  สุวรรณสมบูรณ์ 4580 

8 นายประสงค ์ เลิศพยบั 12184 

9 นายศรัณย ์ ดิษยบุตร 12083 

 (2). การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2562 

     ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ให้สหกรณ์มีผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงท่ีประชุม

ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อดาํเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แลว้ทาํรายงาน

เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ จาํนวนผูต้รวจสอบกิจการให้เป็นไปตามความท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด               

ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์ได้กําหนดจาํนวนผูต้รวจสอบกิจการ โดยให้ท่ีประชุมใหญ่สามารถเลือกตั้ง                    

ผูต้รวจสอบกิจการได ้ไม่เกิน 5 คน ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

     และตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ 88. ผูต้รวจสอบกิจการใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก ผูมี้ความรู้ความสามรถใหก้บัธุรกิจการเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ใหเ้ป็น

ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ เป็นการประจาํปีจาํนวนไม่เกินสามคน 
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     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหา ผูส้มัครรับเลือกตั้ งเป็นกรรมการ

ดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 สหกรณ์ฯ ไดมี้ประกาศท่ี 22/2562 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2562           

โดยรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 1 - 28 กุมภาพนัธ์ 2562 มีผูส้นใจยืน่ใบสมคัรรวม  2 คน ดงัน้ี.-  

       หมายเลข        ช่ือ – สกุล                  เลขทีส่มาชิก 

 1.   นางสุทธิพร ตนัมงคล  8219  

2.    นางสาวนนัทพร   ธรรมสุทธิโธ     ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก 

 ประธานกรรมการใหด้าํเนินการเก่ียวกบัการเลือกตั้งต่อไป เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาจาํนวน               

ผูต้รวจสอบกิจการ และกาํหนดค่าตอบแทน 

  มต ิ ……………………………………………………………………………… 

 ประธานกรรมการแจง้ผลการเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2562 

ดงัน้ี.- 

กรรมการดําเนินการ 

 
 

  มติ  1. ...............................................................................................      

       2. ...............................................................................................      

         3. ...............................................................................................       

    4. ...............................................................................................       

    5. ...............................................................................................      

6. ...............................................................................................      

   7. ...............................................................................................      

 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

 

  มติ  1. ...............................................................................................     

2. ...............................................................................................     
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เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

  

ภาคผนวก



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  275 

 

  



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  277 

  



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  279 

  



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  281 

 

  



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  283 

 

  



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  285 

 

  



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  287 

 

  



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  289 

 

  



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  291 

 

  



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  293 

  



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  295 

 

  



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  297 

 

  



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  299 

 

  



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

 

  



  
 
 
 

รายงานประจําปี  2561 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากดั  301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annual Report 2018 Bangkok Housing Cooperative Ltd. 

 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….......................................... 

บนัทึก 


	เนื่องจาก ศ.โอภาวดี  เข็มทอง กรรมการดำเนินการ เสียชีวิต เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

