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รายงานการประชุมใหญวิสามัญ คร้ังที่ 1/2561 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

วันพุธท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ณ หองทองกวาว สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

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

ผูมาประชุม 

 1. รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการดําเนินการ ประธานที่ประชุม 

 2. ผูชวยศาสตราจารยชาตร ี เรืองเดชณรงค รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 1 

 3. ผูชวยศาสตราจารยปฐม ปฐมธนพงศ รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 2 

 4. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ  กรรมการและเหรัญญิก 

 5. นายวสุ  ละอองศรี   กรรมการและเลขานุการ 

 6. นายเดชา  พรึงลําภู กรรมการ 

        7.  นายพงศพันธ  รัตนะ กรรมการ 

 8. นายประหยัด กาวิชัย กรรมการ 

 9. นายนิกรศกัดิ์  กมล กรรมการ 

 10. นายจรุงศักดิ์  โชติบาง ผูจัดการ  

 11. นางสุรัชนีย ชัยชนะ       รองผูจัดการ 

12. นางปรียานุช กันมะโน       รองผูจัดการ 

13.  สมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด  จํานวน 102 คน และสมาชิกสมทบ 

จํานวน 45 คน จากสมาชิกทั้งหมด 11,379 คน (มีผูประชุมท้ังหมด 846 คน โดยรวมทั้งกรรมการ 12 คน เจาหนาท่ีสหกรณ 3 คน ผูสอบบัญชีสหกรณ 1 คน ผูตรวจสอบ

กิจการสหกรณ 1 คน ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม 2 คน และผูแทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเชียงใหม 1 คน) 
ผูไมมาประชุม  

  1. รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ กรรมการ  (ติดราชการ)   

  2. รองศาสตราจารย นายแพทยอํานาจ อยูสุข กรรมการ  (ติดราชการ)  

 3. อาจารยไพสิฐ  พาณิชยกุล กรรมการ  (ติดราชการ) 

  4. รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  ฉายสุวรรณ กรรมการ  (ติดราชการ)   

  5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ กรรมการ  (ติดราชการ)  

 6. รองศาสตราจารยธีรภัทร  วรรณฤมล กรรมการ  (ติดราชการ) 

 7. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด จํานวน  11,220 คน (หัก กก.3ทานน้ี)    
(สมาชิก 11379 คน มาประชุม 114 คน สมทบ 45 คน) 

/ผูเขารวมประชุม.. 
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ผูเขารวมประชุม 

1. นางปยวรรณ  จิกยอง ผูแทนผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2561 

2. นายประยุทธ  เปนมูล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 

3. นางสาวิตรี  ดวงสวาง  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 

  ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

4. นางบุญญาพร เมฆพัฒน  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 

      ผูแทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
  

เปดประชุมเวลา 12.20 น. 

 รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม  ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมแลวดําเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ประธานฯ แจงวา ดวยในปลายเดือนมกราคม 2561 นายทะเบียนสหกรณไดกําหนดระเบียบวาดวย

การรับจดทะเบียนขอบังคับเก่ียวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระสําคัญบางสวน

กําหนดใหสมาชิกสมทบกูเงินจากสหกรณไดไมเกินทุนเรือนหุนและหรือเงินฝากที่มีอยูในสหกรณ มีผลทาํให

สมาชิกสมทบซึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวไดรับความเดือดรอน เนื่องจากไมสามารถกูเงินจาก

สหกรณได หรือหากกูไดในจํานวนนอย  ซึ่งคาํวา สมาชิกสมทบ ในความหมายของนายทะเบียนสหกรณ 

หมายถึงคูสมรส บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก  แตคําวา สมาชิกสมทบของ สอ.มช.หมายถึง พนักงาน

มหาวิทยาลัยชั่วคราว เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว สอ.มช.ไมไดนิ่งนอนใจ ไดทําเรื่องหารือไปยังนายทะเบียนสหกรณ

วาจะขออนุญาตใหสมาชิกสมทบซึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวกูเงินไดไปกอน จนกวาจะมีการ

แกไขขอบังคับฯ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแจงวาไมสามารถกระทําได ดังนั้น เพ่ือเปนการบรรเทาความ

เดือดรอนของสมาชิกท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ใหสามารถกูเงินจากสหกรณไดโดยไมขัดตอ

ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ จึงไดกําหนดใหมีการประชุมใหญวิสามัญครั้งนี้ขึ้น เพ่ือดําเนินการ

แกไขขอบังคับ เพื่ออํานวยประโยชนใหกับสมาชิกที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวตอไป 

  นางสาวิตรี  ดวงสวาง  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม กลาว

เพิ่มเติมวา ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับจดทะเบียนข อบังคับเก่ียวกับ

สมาชิกสมทบของสหกรณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลตั้งแตวันท่ี 26 มกราคม 2561 กําหนดใหสมาชิกสมทบของ

สหกรณมี 2 ประเภท คือ สมาชิกสมทบที่เปนคูสมรส บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก และสมาชิกสมทบ

อีกประเภทหนึ่งคือ สมาชิกสมทบที่เปนเจาหนาที่ หรือบุคคลในองคกรนั้น ๆ โดยไดกําหนดสิทธ์ิการถือหุน 

 

/การรับเงนิปนผล.. 
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 การรับเงินปนผล การฝากเงิน เชนเดียวกับสมาชิกสามัญ ยกเวนเรื่องการใหเงินกูไดจํากัดสทิธ์ิในการกู 

โดยใหกูไดไมเกินทุนเรือนหุนและหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ จึงเปนที่มาของการแกไขขอบังคับ

ของ สอ.มช.ในวันนี้  ซึ่งการแกไขขอบังคับนั้นจะตองเปนมติของที่ประชุมใหญฯ และตองเปนมติสองใน

สามของสมาชิกท่ีมาประชุม และการขอความเห็นชอบขอบังคับ จะตองสงเอกสารที่เก่ียวของไปยังนาย

ทะเบียนสหกรณภายใน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญ 

ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องแตงตั้งผูตรวจรายงานการประชุมใหญวสิามัญ คร้ังท่ี 1/2561 

 ประธานฯ เสนอวา เพ่ือใหการบันทึกรายงานการประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 1/2561 เปนไปดวย

ความถูกตองและเรียบรอย จึงขอใหที่ประชุมแตงตั้งสมาชิกซึ่งอยูในที่ประชุมจํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจ

รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561    

 สมาชิกในที่ประชุมไดเสนอชื่อ นายสุรชาติ  สุวรรณ  นายสวัสดิ์  โฆสิโต และ ดร.สมทบ  พาจรทศิ  

เปนผูตรวจรายงานการประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 1/2561 รวมจํานวน 3 ทาน 

มติที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งผูตรวจรายงานการประชุมใหญวิสามัญ คร้ังที่ 1/2561 

จํานวน 3 ทาน ดังนี้    

1.  นายสุรชาติ สุวรรณ 

2. นายสวัสดิ์  โฆสิโต 

3.  ดร.สมทบ  พาจรทิศ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องพิจารณา 

 3.1 รางแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด (ขอ 34 ขอ 39 และขอ 44) 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารางแกไขขอบังคบั ในขอ 34 ขอ 39 และขอ 44 โดยจะเสนอ

ท่ีประชุมพิจารณาตามลําดับ ดังน้ี 

ขอ 34 ตามขอบังคับเดิมกําหนดสมาชิกสหกรณมี 4 ประเภท แกไขเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

(1) สมาชิกสามัญ 

(2) สมาชิกเดิม 

(3) สมาชิกวิสามัญ 

(4) สมาชิกวิสามัญเดิม 

(5) สมาชิกสมทบ 

 

/ซึ่งจะมีคําวา.. 
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ซึ่งจะมีคําวา “สมาชิกวิสามัญ” และ “สมาชิกวิสามัญเดิม” เพ่ิมมาใหม รวมท้ังความหมายของ

ท้ังสองคาํดังกลาว และแกไขความหมายของคําวา สมาชิกสมทบ ใหหมายถึง คูสมรสของสมาชิก หรือ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเทานั้น 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม) 

สมาชิกทานหน่ึงเสนอใหแกไขคําวา “สมาชิกเดิม” เปน “สมาชิกสามัญเดิม” เนื่องจากสมาชิกเดิม

คือ สมาชิกสามัญที่พนจากการเปนบุคลากรประจํา และยังคงสมาชิกภาพอยู 

ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค  รองประธานกรรมการ คนที่ 1  ใหขอมูลเพิ่มเติมวา 

หากแกไขคําวา “สมาชิกเดิม” เปน “สมาชิกสามัญเดมิ” ก็จะทําใหมีขอความที่ชัดเจนย่ิงขึ้น  แตเน่ืองจากใน

ขอบังคับมีคําวา “สมาชิกเดิม” อยูในหลายแหง ดังนั้น หากแกไขคาํวา “สมาชิกเดิม” เปน “สมาชิกสามัญเดิม” 

เกรงวาจะกระทบกับขอบังคับในขออ่ืน ๆ รวมทั้งระเบียบอีกหลายฉบับ   อยางไรก็ตาม ในขอบังคับไดให   

คําจํากัดความของคําวา “สมาชิกเดิม” ไวชัดเจนแลว ดังน้ัน หากเปนไปไดจะขอนําขอเสนอนี้ไปแกไขในกรณี

มีการแกไขขอบังคับทั้งฉบับ หรือในโอกาสตอไป 

สมาชิกทานหน่ึงเสนอใหกําหนดสมาชิกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

(1) สมาชิกสามัญ ซึ่งหมายรวมถึงสมาชิกเดิม  

(2) สมาชิกวิสามัญ หมายถึงสมาชิกที่ยังไมถึงเกณฑที่จะเปนสมาชิกสามัญ 

(3) สมาชิกสมทบ ซึ่งในขอดังกลาวมีนักศึกษาเปนสมาชิกดวย แตสหกรณยังไมไดรับนักศึกษา

เปนสมาชิก หากไมรับใหเปนสมาชิก เหตุใดจึงไมตัดออกจากขอบังคับ 

ประธานฯ ชี้แจงวา คําวา “นักศึกษา” สอ.มช.เคยตัดออกจากขอบังคับ  แตนายทะเบียนสหกรณ

ไดแนะนําวาควรคงไวกอน สอ.มช.จึงไดคงไว อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ สอ.มช.ยังไมพรอมที่จะรบันักศึกษา

เปนสมาชิกสหกรณ 

รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแยกประเภทของสมาชิก ที่ไมได

กําหนดใหสมาชิกสามัญ และสมาชิกเดิมอยูในประเภทเดียวกัน เน่ืองจากสมาชิกเดิมน้ัน บางคนไดรับเงนิ

บํานาญ บางคนไดรับเงนิบําเหน็จ มีขอแตกตางกัน ซึ่งจะมีผลตอการใหเงินกู การกําหนดแยกประเภทไวอยาง

ชัดเจน จะชวยใหสะดวกตอการกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ และชัดเจนในทางปฏิบัติ  สําหรับขอเสนอของ

สมาชิกอีกทานหนึ่งที่เสนอใหใชคําวา “สมาชิกสามัญเดิม” นั้น สอ.มช.จะขอใหใชคําเดิมไปกอน คือคําวา 

“สมาชิกเดิม” เนื่องจากหากใชคําตามที่สมาชิกเสนอ จะตองแกไขขอบังคับและระเบียบอีกหลายแหง 

ประกอบกับไมไดมีการศึกษารายละเอียดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  หากเปนไปไดจะขอใชคําเดิมไปกอน  

และจะขอนําเสนอแกไขในโอกาสหนา 

สมาชิกทานหน่ึงไดนําเสนอวา ยังไมควรจะพิจารณาในประเด็นอ่ืน ควรจะพิจารณาเฉพาะประเด็น

ในวันนี้เทานั้น โดยขอใหคณะกรรมการไปศึกษาขอมูล และนําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมใหญสามัญ

ประจําปครั้งตอไป 

/ตอจากนั้น.. 
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ตอจากนั้น สมาชิกทั้งสองทานที่เสนอความเห็น ไดขอถอนขอเสนอออกทั้งหมด 

สมาชิกทานหน่ึงใหความเห็นวา ในวรรคทายของขอ 34 ขอความวา “สมาชิกสมทบ  หมายความวา 

สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ที่เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือเปนคู

สมรสของสมาชิก”  เห็นควรแกไขใหนําขอความวา “คูสมรสของสมาชิก” ขึ้นมากอน ขอความจะเปน ดังนี้ 

“สมาชิกสมทบ  หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ที่เปนคู

สมรสของสมาชิก หรือเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับขอ 34 ตามเสนอ แตเพื่อใหขอความ

สอดคลองกับขอบังคบัวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงขอกําหนดขอความของคาํ

วา “สมาชิกวิสามัญ” เปน ดังนี้ 

“สมาชิกวิสามัญ” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม มี

ระยะเวลาการจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยกําหนด และใหหมายความรวมถึง

พนักงานมหาวิทยาลัยสวนงาน  ที่มิใชเปนการจางใหปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง  หรือเฉพาะโครงการ หรือ

บางเวลา 

และวรรคทายของขอ 34 ใหกําหนดขอความเปน ดังนี้ 

“สมาชิกสมทบ  หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ที่เปนคู

สมรสของสมาชิก หรือเปนนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ขอ 39 แกไขขอความในวรรค 3 โดยแกไขขอความวา “สมาชิกสมทบ” เปนสมาชิกวิสามัญ หรือ

สมาชิกสมทบ” และตัดคําวา “การค้ําประกัน” ออก เพ่ือกําหนดใหสมาชิกสมทบไมสามารถค้ําประกันได 

สวนขอความอ่ืนยังคงเดิม 

สมาชิกทานหน่ึงขอเสนอแกไขในขอ 39 วรรค 2 โดยยังคงสาระเดิม แตมีขอความที่ชัดเจน 

ถูกตองขึ้น ดังน้ี 

จากขอความเดิมวา  

   “สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 

  (1) เขารวมประชุมใหญเรื่องเสนอความคิดหรอืออกเสียงลงคะแนน 

  (2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

  (3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ 

  (4) ไดรับบริการทางธุรกิจหรือวิชาการจากสหกรณ 

 

/ผูสมัครเขา.. 
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            ผูสมัครเขาเปนสมาชิกวิสามัญ หรอืสมาชิกสมทบเมื่อไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแลว ยอมไดสิทธิ

และหนาที่ในฐานะสมาชิกวิสามัญ หรอืสมาชิกสมทบในการถือหุน ฝากเงิน กูยืมเงนิ การค้ําประกัน การเขา

รวมสังเกตการณในการประชุมใหญ การเขารับการศึกษาอบรมตามระเบียบที่สหกรณกําหนด  เวนแตสิทธิ

ในการนับชื่อของสมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ การออกเสียงใน

เรื่องใด ๆ หรือเปนกรรมการดาํเนินการของสหกรณ” 

              สมาชิกตองปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ และมติของสหกรณ  
 

แกไขเปน 

   “สิทธิของสมาชิก มีดังน้ี 

  (1) เขารวมประชุมใหญเพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

  (2) เขาชื่อใหมีการเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

  (3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ 

  (4) ไดรับบริการทางธุรกรรมหรือวิชาการจากสหกรณ 

            ผูสมัครเขาเปนสมาชิกวิสามัญ หรอืสมาชิกสมทบเมื่อไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแลว ยอมไดสิทธิ

และหนาที่ในฐานะสมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกสมทบในการถือหุน การฝากเงนิ การกูยืมเงิน การค้ําประกัน 

การเขารวมสังเกตการณในการประชุมใหญ และการเขารับการศกึษาอบรมตามระเบียบที่สหกรณกําหนด  

เวนแตสิทธิในการนับชื่อของสมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ การ

ออกเสียงในเร่ืองใด ๆ หรือเปนกรรมการดาํเนินการสหกรณ” 

              สมาชิกตองปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ ประกาศและมติของสหกรณ  

   มติที่ประชุมฯ  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับขอ 39 ตามท่ีสมาชิกเสนอ   

  

 ขอ 44  

 ประธานฯ แจงวา ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับ

สมาชิกสมทบของสหกรณ พ.ศ. 2561 กําหนดวา ขอ 4.3 กลาวถึงการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ใหกําหนดขอบังคับเพิ่มเติมวา กรณีสมาชิกของสหกรณ ซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับสมาชิกสมทบ ตองขาด

จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ตามที่กําหนดในขอบังคับ ใหถือเปนเหตุใหสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ตอง

ขาดจากสมาชิกภาพดวย  ดังนั้น สอ.มช.จึงจําเปนตองกําหนดขอความดังกลาวไวในขอบังคับของ สอ.มช. 

ดังนี้ โดยเพ่ิมขอความในวรรคทายของขอ 44 เปนดังนี้ 

 

 

/ขอ 44. สมาชิกยอม.. 
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 ขอ 44. สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปนี้ 

  (1) ตาย 

  (2) ลาออกจากสหกรณ 

  (3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

  (4) ถูกสั่งใหออกจากหนวยงานในสังกัด โดยมีความผิดทางวินัย 

  (5) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิก 

  (6) ถูกสั่งใหพนจากสมาชิกภาพ 

  เมื่อสมาชิกขาดจากการเปนสมาชิกภาพ ใหถือเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

สิ้นสุดลงดวย” 

   มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคบัขอ 44 ตามเสนอ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ  

          ไมมี 

 

 

ปดประชุมเวลา 13.25 น. 

 

    

  (นายวสุ  ละอองศรี)  (นายสวสัด์ิ  โฆสิโต)   

  กรรมการและเลขานุการ  ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ผูบันทึกรายงานการประชุม 

     

   (นายสุรชาติ  สุวรรณ)  

   ผูตรวจรายงานการประชุม  

 

 

    (ดร.สมทบ  พาจรทิศ)  

               ผูตรวจรายงานการประชุม   


