
 

 
 

ค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ 
ท่ี       /2557 

เร่ือง  แต่งต้ังผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
.......................................................... 

  ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ก าหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์
เพื่อให้การแต่งต้ังผู้ตรวจการสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ประกอบกับได้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์ใหม่ ดังนั้น อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ประกอบกับค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี 
130/2555 ส่ัง ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2555 ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี 131/2555 ส่ัง ณ วันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2555 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2552 และค าส่ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี 115/2557 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2557 จึงขอยกเลิก
ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี สก 1/2557 ส่ัง ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2557 และแต่งต้ังให้บุคคลท่ีมีรายช่ือ
ต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ 
  1. นายพิษณุ   คล้ายเจตน์ดี  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  2. นายสมรัก  จันทร์ตะลิ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
  3. นายจักพัตร  ศรีประเสริฐ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
  4. นายเสถียร  สมทรง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
  5. นายกนก  บุญชื่น   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
  6. นายอาทร  ชัยยันต์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
  7. นายชนสิทธิ์  ธนะดิษฐ์วรางกูร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย รวมท้ัง
ตรวจการสหกรณ์ตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี 379/25446 ส่ัง ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2546 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
           ส่ัง  ณ  วันท่ี        ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 
(นายพีรพนธ์  กิจโกศล) 
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน 
 นายทะเบียนสหกรณ์ 

  
 

 



 
 

ค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ 
ท่ี       /2557 

เร่ือง  มอบหมำยผู้ตรวจกำรสหกรณ์ตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงินของสหกรณ์ 
.......................................................... 

  เพื่อให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี สก  /2557 ลง
วันท่ี  ตุลาคม 2557 เรื่องแต่งต้ังผู้ตรวจการสหกรณ์ มีความชัดเจนในการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน
ของสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจการสหกรณ์ เป็นไปตาม
ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี 379/2546 เรื่องก าหนดอ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจการสหกรณ์ และสอดคล้อง
เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 
2552 และค าส่ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี 115/2557 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2557 จึงมอบหมายให้ข้าราชการ
ซึ่งเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ในจังหวัดสระแก้วโดย
มอบหมายหัวหน้าทีมตรวจการสหกรณ์แต่ละทีมก ากับดูแลการตรวจการของสหกรณ์ ดังนี้ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ ตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงิน 
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นายเสถียร  สมทรง 
เบอร์โทร. 0871502465  
อีเมล์
Satean_som@cpd.go.th   
นายสมรัก  จันทร์ตะลิ  
เบอร์โทร. 0814514058  
อีเมล์   
somrug_j@cpd.go.th 

นายจักพัตร  ศรีประเสริฐ  
เบอร์โทร. 0813778171  
อีเมล์  
chakpat_@cpd.go.th    
นายเสถียร   สมทรง  
เบอร์โทร. 0871502465  
อีเมล์
Satean_som@cpd.go.th 
        
 

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

 
 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

 
 

นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

 
 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

1. สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 
2. ชุมนุมสหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จ ากัด
3. สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นสอง จ ากัด 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว  จ ากัด 
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด 

 

1. สหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ.  จ ากัด 
2. สหกรณ์การเกษตรวังน้ าเย็น จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สระแก้ว จก. 

1. สหกรณ์ปาล์มน้ ามันสระแก้ว จ ากัด 
2. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03 จ ากัด 
3. สหกรณ์บริการเคหะสถานชุมชนเมืองอรัญประเทศ จ ากัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน 3 รอ. จ ากัด 
5 .สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 12 จ ากัด 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ พัน 2 ร.12 รักษาพระองค์ จ ากัด 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบท่ี 12 รอ. จ ากัด 
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน 1 รอ. จ ากัด 
9. สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์  จ ากัด 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ ตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงิน 
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นายกนก  บุญชื่น  
เบอร์โทร. 037-425035 
อีเมล์  
alexandur_@hotmail.com   
  
นายอาทร   ชัยยันต์   
เบอร์โทร. 0851221124 
อีเมล์  
artorn_@cpd.go.th  

  
นายชนสิทธ์ิ ธนะดิษฐวรางกูล   
เบอร์โทร. 037-425037  
อีเมล์
Somnuk_tdk@hotmail.com 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
  
  

  
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 
 
   
  
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10. สหกรณ์การเกษตรคลองหาด  จ ากัด 
11. สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้วังน้ าเย็น จ ากัด 
12. สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จ ากัด 
13. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 
14. สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุรสิงหนาท  จ ากัด 
15. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว  จ ากัด 
16. สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน  จ ากัด 
17. สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ  จ ากัด 
18. สหกรณ์การเกษตรตาพระยา  จ ากัด 
19. สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพไทย  จ ากัด 
20. สหกรณ์การเกษตรคลองทราย  จ ากัด 
21. สหกรณ์สตรีและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว  จ ากัด 
22. สหกรณ์นิคมสระแก้ว  จ ากัด 
23. สหกรณ์การเกษตรเขาพรมสุวรรณ์  จ ากัด 
24. สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร  จ ากัด 
25. สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย อ.เมืองสระแก้ว จ ากัด 
26. สหกรณ์ประดิษฐ์กรรมไม้จังหวัดสระแก้ว  จ ากัด 
27. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาป่าเขาฉกรรจ์ – โนนสาวเอ้ 123 
จ ากัด 
28. สหกรณ์เดินรถชายแดนคลองหาด  จ ากัด 
29. สหกรณช์าวไร่อ้อยจังหวัดสระแก้ว  จ ากัด  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว จ ากัด 
2. สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นหนึ่ง  จ ากัด 

 

  
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว  จ ากัด 
2. สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร  จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรคลองน้ าเขียว  จ ากัด 

  
  
1. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05  จ ากัด 
2. สหกรณ์เดินรถยนต์วัฒนา  จ ากัด 
3. สหกรณ์เคหะสถานเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  จ ากัด 
4. สหกรณ์การเกษตรเข่ือนพระปรง  จ ากัด 
5. สหกรณ์การเกษตรต าบลหนองน้ าใส  จ ากัด 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ ตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงิน 

   
6. สหกรณ์การเกษตรนิคม ฯ คลองน้ าใส  จ ากัด 
7. สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จ ากัด 
8. สหกรณ์สวนยางพาราสระแก้ว  จ ากัด 
9. สหกรณ์การเกษตรทุ่งมหาเจริญ  จ ากัด 
10. สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง  จ ากัด 
11. สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยซัน  จ ากัด 
12. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านพระเพลิง 
จ ากัด 
13. สหกรณ์การเกษตรเขาสามสิบ  จ ากัด 
14. สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยเขาฉกรรจ์  จ ากัด
15. สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย ต าบลสระขวัญ 
จ ากัด 
16. สหกรณ์ดอกแก้วออร์คิด  จ ากัด 
17. สหกรณ์ผู้เล้ียงโคเนื้อ – โคขุน วังสมบูรณ์  จ ากัด 

 

  ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย และปฏิบัติตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์        
ท่ี 379/2546 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2546 และค าส่ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี 115/2557 ลงวันท่ี 10 
เมษายน 2557 โดยเคร่งครัด เมื่อตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ใดเสร็จส้ินแล้ว ให้รายงานผล
ต่อสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 15 วัน นับแต่การตรวจสอบคราวนั้นเสร็จ
ส้ินลง 

  อนึ่ง กรณีท่ีผู้ตรวจการสหกรณ์ตามค าส่ังนี้ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน ซึ่งผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็น
ผู้ตรวจการสหกรณ์ตามค าส่ังนี้เป็นผู้ตรวจการสหกรณ์แทน หากผู้ปฏิบัติราชการแทนไม่ได้เป็นผู้ตรวจการสหกรณ์
ตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีอ้างถึง ให้ นายเสถียร  สมทรง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เป็น
ผู้ตรวจการสหกรณ์ตามค าส่ังนี้แทน ส าหรับสหกรณ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ตรวจการสหกรณ์นั้น 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
           ส่ัง  ณ  วันท่ี        ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 
 

(นายพีรพนธ์  กิจโกศล) 
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน 
 นายทะเบียนสหกรณ์ 

 
 



 
 

ค ำสั่งจังหวัดสระแก้ว 
ท่ี           /2557 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะท ำงำนระดับจังหวัดแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง              
.......................................................... 

  ตามค าส่ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี 525/2549 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2549 แต่งต้ังคณะท างาน
ระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีข้อบกพร่อง เพื่อให้มีอ านาจหน้าท่ี  
ในการประมวลข้อบกพร่อง ก าหนดแผนงานและแนวทางในการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทุกประเภท รวมท้ัง
ตรวจสอบ ดูแล และติดตามให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงานและแนวทางภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  เนื่องด้วยในปัจจุบันมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีประสบปัญหาข้อบกพร่อง การร้องเรียนและ
ไม่สามารถด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรบางแห่งต้องเลิกไปโดยไม่มีโอกาสได้รับการปรับปรุงการด าเนินกิจการ จึงเห็นควรให้มีการ
ปรับปรุงค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องใหม่ โดย
เพิ่มบทบาทหน้าท่ีในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการด าเนินกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถ
ด าเนินกิจการต่อไปได้ นั้น 
  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีข้อบกพร่องบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ังคณะท างานระดับจังหวัด ดังนี้ 
      1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว       ประธานคณะท างาน 
     2. สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว     รองประธานคณะท างาน 
     3. ผู้อ านวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ - 

     การเกษตรจังหวัดสระแก้ว     คณะท างาน 
     4. หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว   คณะท างาน 
       5. ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพฒันาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว คณะท างาน 
      6. ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว    คณะท างาน 
     7. ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  
            ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว   คณะท างานและเลขานุการ 

 8. นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการประจ ากลุ่มตรวจการสหกรณ์  
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ          

      9. นิติกรประจ ากลุ่มตรวจการสหกรณ์  
        ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
    10. เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ประจ ากลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
                   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะท างาน มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
  1. ประมวลข้อบกพร่องและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของจังหวัด 

                                                                                             /2. พิจารณาข้อ... 
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2. พิจารณาข้อบกพร่องและข้อร้องเรียนในการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขและติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง
และข้อร้องเรียนเพื่อให้ได้ข้อยุติ 

          3. ก าหนดแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้
เป็นไปหรือสอดคล้องตามข้อก าหนดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

4. หากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใดท่ีมีข้อบกพร่องในการด าเนินงาน ร้องขอต่อนายทะเบียน
สหกรณ์หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ได้รับการปรับปรุงการด าเนินกิจการ ให้จัดท าแผนงานปรับปรุงการ
ด าเนินตรวจการเพื่อแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนั้น ๆ ให้สามารถด าเนินกิจการ ต่อไปได้ตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนั้น ๆ 

5. ก าหนดขั้นตอนพร้อมระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอนของการจัดท าแผนงานปรับปรุง
การด าเนินกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

6. ตรวจสอบ ดูแล และติดตาม ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
ปรับปรุงการด าเนินกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

7. ด าเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และการร้องเรียนต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

8. จัดให้มีการประชุมคณะท างานฯ อย่างน้อยทุกสามเดือน และให้รายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ทราบทุกครั้งภายใน 15 วัน หลังการประชุม  

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
           ส่ัง  ณ  วันท่ี       เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

 
 
 

  


