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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑0 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม 1๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้มาประชุม
: กรรมการ 27 คน และผู้ช่วยเลขาฯ 1 คน
ผู้ไม่มาประชุม
:ผู้เข้าร่วมประชุม : 37 คน
ประธานในที่ประชุม : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
เลขานุการ
: นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
เริ่มประชุมเวลา 15.๐๐ น.
เรื่อง/สาระสาคัญ
มติ คพช.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (หน้า 4)
พลเอกฉัต รชัย สาริกัล ยะ รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวง
- ไม่มี เกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒ นาการ
สหกรณ์แห่งชาติ กล่าวเปิดประชุม พร้อมแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการ
สรุปประเด็นสาคัญ เพื่อจะได้ใช้เวลาในการประชุมไม่มากนัก
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (หน้า 4)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 1/2559 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 1
๒๕๕9
กุมภาพันธ์ 2559
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ (หน้า 4)
วาระที่ 3.1 ประธานกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์
รับทราบ
ระดับ ประเทศ ในฐานะกรรมการ คพช. ตามมาตรา 9
(หน้า 4-6)
ประธานกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
ในฐานะกรรมการ คพช. ตามมาตรา 9 ได้แก่
1. สหกรณ์ การเกษตร ประธานกรรมการดาเนินการ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด
2. สหกรณ์ ออมทรัพย์ ประธานกรรมการดาเนินการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประธานกรรมการดาเนินการ
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด
4. สหกรณ์ร้านค้า ประธานกรรมการดาเนินการชุมนุม
ร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จากัด
5. สหกรณ์ นิ คม ประธานกรรมการดาเนิ นการชุมนุม
สหกรณ์นิคมสยาม จากัด

ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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เรื่อง/สาระสาคัญ
มติ คพช.
6. สหกรณ์ประมง ประธานกรรมการดาเนินการชุมนุม
สหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จากัด
7. สหกรณ์บริการ ประธานกรรมการดาเนินการชุมนุม
สหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จากัด
วาระที่ 3.2 ความก้ าวหน้ าการแก้ ไขพระราชบั ญญั ติ
รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการตามความเห็น
สหกรณ์ (หน้า 6-9)
ของคณะกรรมการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบั บที่ ...) พ.ศ.... โดยส านั กงานเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี
ได้แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และรองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิ ด จาตุ ศรี พิ ทั กษ์ ได้ มี บั ญชาให้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พิจารณา 2 ประเด็นหลัก คือ ให้รับความคิดเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ และรับข้ อเสนอของคณะกรรมการประสานงาน
พลั งประชารั ฐ ในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ก ฎหมาย
พิจารณาทบทวนพร้อมกัน
วาระที่ 3.3 รายงานประจ าปี แยกประเภทสหกรณ์
รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 16 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ
(หน้า 9-12)
วาระที่ 3.4 แนวทางการจั ดหาแหล่ งเงินทุ นส าหรั บ
รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการตามความเห็น
ใช้ในการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ของคณะกรรมการ
(หน้า 12-13)
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ได้ หารื อกั บส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้ อง
โดยได้แนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนของภาครัฐ 4 แนวทาง
แนวทางที่ 1 จั ดตั้งกองทุนรวมสหกรณ์ โดยเชิญชวนให้
สหกรณ์ต่างๆ มาร่วมลงทุน และนารายได้ส่วนหนึ่งจัดสรร
เข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์ และเบิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ในการ
ฟื้นฟูกิจการ
แนวทางที่ 2 จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล โดยรัฐบาลอุดหนุน
งบประมาณรายจ่าย 10,000 ล้านบาท เข้ากองทุนพัฒนา
สหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์กู้ไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล แล้วนา
รายได้ทั้งหมดมาใช้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
แนวทางที่ 3 รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย 10,000
ล้ านบาท เข้ ากองทุ นพั ฒ นาสหกรณ์ เพื่ อให้ สหกรณ์ กู้ ไป
ดาเนินธุรกิจตามแผนฟื้นฟูกิจการ
แนวทางที่ 4 ให้สหกรณ์กู้เงินจากธนาคารของรัฐ โดยให้
ธนาคารแยกการดาเนินการเป็นโครงการแยกบัญชีธุรกรรม
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เรื่อง/สาระสาคัญ
มติ คพช.
นโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) โดยรัฐจะต้อง
ชดเชยดอกเบี้ ยให้ กั บธนาคาร และชดเชยต้ นเงิ นให้ กั บ
ธนาคาร กรณีเกิดความเสียหาย
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (หน้า 13)
วาระที่ ๔.๑ หลั ก เกณฑ์ การก าหนดวงเงิ น กู้ แ ละ
มอบให้ ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์
งวดช าระหนี้ ของสหกรณ์ ออมทรั พย์ และสหกรณ์ เครดิ ต การกาหนดวงเงินกู้และงวดชาระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ยูเนี่ยน (หน้า 13-16)
และสหกรณ์ เครดิ ตยู เนี่ ยน โดยเชิ ญ ผู้ แทนสหกรณ์ ทั้ ง
7 ประเภท ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการกาหนด
หลั ก เกณฑ์ เมื่ อ ได้ ข้ อ ยุ ติ ให้ น าเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง
วาระที่ ๔.๒ กรอบแนวทางจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
(หน้า 17-23)

ฝ่ายเลขานุการ คพช.

1. เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
และแผนปฏิบัติงานตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
2. แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นการจั ด ตั้ ง
ธนาคารสหกรณ์ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธาน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา และมี อ งค์ ป ระกอบของ
คณะอนุกรรมการ ดังนี้
ภาคราชการ ประกอบด้ ว ย อธิ บ ดี ก รมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
ผู้ แ ทนส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ผู้ แ ทนส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด
ภาคธนาคาร/วิ ช าการ ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทน
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ผู้แทนธนาคารเพื่อ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ
(นักวิชาการหรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ด้านสหกรณ์ การเงิน การธนาคาร)
ภาคสหกรณ์ ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการ
ดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ประธาน
กรรมการด าเนิ น การชุ ม นุ ม สหกรณ์ ระดั บ ประเทศ ทั้ ง
7 ประเภท ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
แห่งประเทศไทย
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เรื่อง/สาระสาคัญ

มติ คพช.
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ อานวยการ
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และผู้อานวยการ
กองพัฒนาสหกรณ์ ด้านการเงินและร้านค้า เป็นอนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

วาระที่ 4.๓ การพิจารณาข้ออุทธรณ์ตามมติคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ 11 เรื่อง
วาระที่ ๔.๓.๑ เรื่องที่ไม่อยู่ในขอบเขตการรับอุทธรณ์ 3 เรื่อง
(หน้า 23)
๔.๓.๑.๑ นางอุดมลักษณ์ เชื้อเวียง และนางภัณฑิรา อันตะยา
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จากัด
(หน้า 23-24)
ขออุทธรณ์คาสั่ง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นค ๐๐๑๐/07
ลงวันที่ 13 มีนาคม 25๕8 ชี้แจงการไม่ใช้ อานาจในการ
เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ
๔.๓.๑.๒ นายโกเศศ รัตนะ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
สงขลา จากัด (หน้า 24-25)
ขออุทธรณ์ คาสั่ ง ตามหนั งสื อ ที่ สข ๐๐๑๐/1479
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕8 แจ้งผลการดาเนินการตาม
ข้อร้องเรียนเพื่อให้ผู้ร้องเรียนทราบ
๔.๓.๑.๓ ชมรมรักษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง (หน้า 25)
ขออุทธรณ์ ค าสั่ ง ตามหนั งสื อ ที่ อท 0010/1603
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 กรณีตอบข้อร้องเรียนของ
นายเฉลิม ขันนาค
๔.๓.๒ กรณีการสั่งเพิกถอนมติที่ประชุม (ตามมาตรา ๒๐)
จานวน 4 เรื่อง (หน้า 26)
๔.๓.๒.๑ สหกรณ์การเกษตรบรบือ จากัด (หน้า 26-27)
อุทธรณ์คาสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ มค 1/2558
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 เมื่ อวันที่ 27 กุมภาพั นธ์ 2558
เฉพาะวาระที่ 4 เรื่ องการให้ เงิ น กู้ ตามระเบี ยบว่ าด้ วย
เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2549

ฝ่ายเลขานุการ คพช.

คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ เนื่องจากหนังสื อดังกล่ าว ไม่ใช่
การออกคาสั่งทางปกครองตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ศ.2542 ที่จะสามารถอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการ คพช. ได้
ตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 คณะกรรมการ
คพช. จึงไม่มีอานาจรับไว้พิจารณาวินิจฉัย
คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ เนื่องจาก การแจ้งผลการดาเนินการ
ตามข้อร้องเรียนดังกล่ าว ไม่ได้ใช้ อานาจตามมาตรา 20
จึงไม่ใช่คาสั่งทางปกครอง

คพช. ได้มีมติไม่รับอุทธรณ์ เนื่องจาก เรื่องดังกล่าวเป็นการ
ชี้แจงตอบข้อร้องเรียน ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขในการพิจารณา

คพช. มีมติ ยกอุ ทธรณ์ ตามที่ คณะอนุ กรรมการพิ จารณา
เรื่องข้ออุทธรณ์ เสนอ เนื่องจาก การออกระเบียบดังกล่าว
ขัดต่อ พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 33, 46 (6) และขัดต่อข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ ข้อ 2 (8) (17), 102
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๔.๓.๒.๒ สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จากัด
(หน้า 27-28)
ขออุทธรณ์คาสั่งรองนายทะเบียน ที่ ภก 0010/909
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 เรื่อง เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องขออนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุน
ประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่สหกรณ์ฯ จัดทา
แล้วเสร็จ แต่ผู้สอบบัญชียังไม่ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 66
๔.๓.๒.3 สหกรณ์ เคหสถานชายคลองบางบั ว จ ากั ด
(หน้า 28-29)
ขออุทธรณ์คาสั่งรองนายทะเบียน ที่ สสพ.2 47/2558
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง เพิกถอนมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนิ นการสหกรณ์ เมื่ อวันที่ 10 กรกฎาคม
2558 เฉพาะวาระที่ 4.4 เรื่ องการไล่ อ อกจากการเป็ น
สมาชิก

มติ คพช.
คพช. มีมติ ยกอุ ทธรณ์ ตามที่ คณะอนุ กรรมการพิ จารณา
เรื่ องข้ ออุ ทธรณ์ เสนอ เนื่ องจาก การที่ สหกรณ์ ฯ น างบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบยังไม่เสร็จ
นาเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จึงฝ่าฝืน
กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 66

๔.๓.๒.4 นายไตรสิทธิ์ กอบสิน กิตติโชค (อดีตประธาน
กรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จากัด)
(หน้า 29-30)
ขออุทธรณ์คาสั่งรองนายทะเบียน ที่ จบ 0010/2630
ลงวั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2558 เรื่ อ ง เพิ ก ถอนมติ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2557 ที่เลือกนายไตรสิทธิ์ฯ
เป็ นประธานกรรมการ เนื่ อ งจากขาดคุ ณ สมบั ติ เพราะ
ผิ ด นั ด ช าระหนี้ ต่ อ สหกรณ์ ตามข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ ฯ
ข้ อ 76 ห้ า มไม่ ให้ บุ ค คลซึ่ ง มี ลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น
หรื อทาหน้ าที่กรรมการดาเนิ นการ (5) สมาชิกซึ่งผิ ดนั ด
การช าระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชี นับแต่วันที่ผิ ดนัด ถึงปี ที่เลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ เว้นแต่ความผิดนั้น มิได้เกิดจากการกระทา
ของตนเอง

คพช. มีมติ ยกอุ ทธรณ์ ตามที่ คณะอนุ กรรมการพิ จารณา
เรื่องข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจาก นายไตรสิทธิ์ กอบสินกิตติโชค
ผิดนัดชาระหนี้ ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 76 (5) ดังนั้น
คาสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ชอบด้วยกฎหมาย

ฝ่ายเลขานุการ คพช.

คพช. มีมติ ยกอุ ทธรณ์ ตามที่ คณะอนุ กรรมการพิ จารณา
เรื่องข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจาก
1. การให้ออกจากสมาชิกต้องมีกระบวนการรวบรวม
พยานหลักฐาน และบันทึกการสอบสวนเกี่ยวกับความผิด
ที่เป็นเหตุให้สมาชิกออกไว้เป็นหลักฐาน เพื่อทราบข้อเท็จจริง
หรือพิสูจน์ถึงความผิดที่เป็นเหตุ เพราะเป็นการกระทบสิทธิ
ของสมาชิกที่เป็นเจ้าของสหกรณ์
2. มติที่ประชุมดังกล่าว ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องการ
ไล่ออกจากการเป็นสมาชิก ไม่ได้สอบสวนพิจารณาให้ปรากฏ
ถึงเหตุที่ให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ ก่อนมีมติให้สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ จึงฝ่ าฝื น ข้อบังคับสหกรณ์ ฯ ข้อ 45
วรรคสอง
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๔.๓.3 กรณี การสั่ งแก้ ไขข้ อบกพร่ อง (ตามมาตรา ๒2)
จานวน 2 เรื่อง (หน้า 30)
๔.๓.3.๑ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จากัด
(หน้า 30-31)
ขออุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ กษ 1101/334
ลงวันที่ 2 กันยายน 2557 เรื่อง ให้สหกรณ์ฯ แก้ไขระเบียบ
หนังสือกู้ยืมเงิน ประกาศ และเอกสารอื่นๆ โดยไม่ให้สมาชิก
นาทุนเรือนหุ้นไปเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ

๔.๓.3.2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานสัก จากัด (หน้า 31-32)
ขออุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ อน 0010/84
ลงวันที่ 14 กันยายน 2558 เรื่อง แก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 46 (5) ที่กาหนดให้สหกรณ์รับฝาก
เงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝาก
๔.๓.4 กรณีการสั่งเลิกสหกรณ์ (ตามมาตร 71) จานวน 2 เรื่อง
(หน้า 32)
๔.๓.4.๑ สหกรณ์ การเกษตรสมั ชชาเกษตรกรภาคอี สาน
รัตนบุรี จากัด (หน้า 32-33)
อุทธรณ์ คาสั่งนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที่ สร 57/2558
ลงวันที่ 21 ตุ ลาคม 2558 กรณี สั่ งเลิ กสหกรณ์ เนื่ องจาก
สหกรณ์ฯ หยุดดาเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาสองปี นับแต่
วันหยุดดาเนินกิจการ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 71 (1)
ฝ่ายเลขานุการ คพช.

มติ คพช.

คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจาก
1. การออกระเบียบต่างๆ ที่ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้ง
นายทะเบียนสหกรณ์ชอบที่จะใช้อานาจตามมาตรา 22 (1)
แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ได้
2. หุ้ นของสหกรณ์ ที่ สมาชิกถืออยู่เป็นทุ นของสหกรณ์
การที่จะกลับมาเป็นทุนของสมาชิกได้นั้น ก็ต่อเมื่อสภาพการ
เป็นสมาชิกได้สิ้นสุดลง ซึ่งบทบัญญติมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 กาหนดห้ามสมาชิกนาค่าหุ้นมาหักกลบ
ลบหนี้กับสหกรณ์ และกาหนดห้ามเจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิ
เรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น เว้นแต่สมาชิกภาพของ
สมาชิกได้สิ้นสุดลง
3. การที่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาจะอายัดเงินค่าหุ้นที่เป็น
ทุนของสหกรณ์ ซึ่งไม่มีนิ ติสั มพันธ์ใดๆ กับเจ้าหนี้ ตามคา
พิพากษานั้นชอบที่จะอายัดไว้ก่อนได้ แต่การอายัดเช่นนั้น
จะมีผลก็ต่อเมื่อสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ได้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกสหกรณ์
4. การห้ ามมิ ให้ น าหุ้ นมาค้ าประกั น เป็ นไปตามค า
พิพากษา และหนังสือสานักงานอัยการสูงสุด
ดังนั้น คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ชอบด้วยกฎหมาย
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจาก สหกรณ์ฯ รับฝากเงินจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งสมาคมฯ มีสมาชิกของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานสัก จากัด ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิก
สมาคมฯ จึงไม่เป็นไปตามมาตรา 46 (5) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ศ.2542
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์ เสนอ เนื่ องจาก สหกรณ์ ฯ หยุดด าเนิ นกิจการ
ติ ดต่ อกั นเป็ นเวลาสองปี และไม่ ได้ ด าเนิ นการในเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการจนเป็นเหตุให้มีการสั่งเลิก และ
คาอุทธรณ์ของสหกรณ์ไม่ได้โต้แย้งคาสั่งนายทะเบียน
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๔.๓.4.2 สหกรณ์ ก ารเกษตรท่ าตู ม สกย.อ.(1) จ ากั ด
(หน้า 33-34)
อุ ทธรณ์ ค าสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ สร 56/2558
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 กรณีสั่งเลิกสหกรณ์ เนื่องจาก
สหกรณ์ฯ หยุดดาเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาสองปีนับแต่
วันที่หยุดดาเนินกิจการ และไม่ส่งสาเนางบดุลและรายงาน
ประจาปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน

มติ คพช.
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์ เสนอ เนื่ องจาก สหกรณ์ ฯ หยุดด าเนิ นกิจการ
ตั้งแต่ปี 2554 และไม่ส่งสาเนางบดุลและรายงานประจาปี
ต่อนายทะเบียนเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน จนเป็นเหตุให้มีการ
สั่งเลิก และหนังสืออุทธรณ์ไม่ได้โต้แย้งคาสั่งนายทะเบียน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (หน้า 34)
วาระที่ 5.1 เรื่องการจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ รับทราบ
สหกรณ์ (หน้า 34)
นายศิริ ชัย ออสุ วรรณ ประธานกรรมการดาเนิ นการ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด เสนอว่า
สหกรณ์ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งให้ บ ริ การแก่ เจ้ าหน้ าที่ ด้ ว ย
เนื่องจากถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนั้น การจัด สรร
กาไรสุทธิจากที่ประชุมใหญ่เป็นเงินทุนสะสมเพื่อสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญกาลังใจ
จะเป็ นทางเลื อกหนึ่ งเพื่ อช่ วยเหลื อด้ านสวั สดิ การให้ แก่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
วาระที่ 5.2 เรื่ องหลั กเกณฑ์ การกาหนดวงเงินกู้และงวด รับทราบ
ชาระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(เพิ่มเติม) (หน้า 34-35)
นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอว่า
การก าหนดให้ ผู้ กู้ต้ องมี เงินเดือนหรื อเงินได้ประจาเหลื อ
เพื่อการดารงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ตามระเบียบวาระ
ที่ 4.1 ขอให้ วิเคราะห์ เรื่องดังกล่ าวอย่ างละเอียด โดยนา
ปัจจัยต่างๆ เช่น ความจาเป็น ปัจจัยเสี่ยง และระบบป้องกัน
ความเสี่ยง มาร่วมวิเคราะห์ด้วย
วาระที่ 5.3 การตรวจบัญชีกลุ่มเกษตรกร (หน้า 35)

รับทราบ

นายวิเชียร เจียระธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอว่า
การตรวจสอบบัญชีกลุ่มเกษตรกร เมื่อตรวจบัญชีรอบวันที่
31 ธันวาคม เรียบร้อยแล้ ว เมื่ อประชุ มใหญ่ ในวันที่ 31
มีนาคม ปี ถัดมา จะต้องตรวจสอบบั ญชีอีกรอบหนึ่ง โดย
ความเห็ นส่ วนตัวเห็ นว่าเป็นเรื่ องที่ ยุ่ งยาก จึงเป็ นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้กลุ่มเกษตรกรหลายแห่งส่งงบการเงินให้ตรวจ
เพียงรอบเดียว
ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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8
เรื่อง/สาระสาคัญ

มติ คพช.

วาระที่ 5.4 แผนพัฒนาการสหกรณ์ (หน้า 35)

รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการ

นางบริ สุ ทธิ์ เปรมประพั นธ์ รองปลั ดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (แทนปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )
รองประธานกรรมการ เสนอว่ า เดิ มได้ เคยมี การแต่ งตั้ ง
คณะอนุ กรรมการเพื่ อจั ด ท าร่ างนโยบายและวางแผน
พั ฒนาการสหกรณ์ แต่ ปั จจุ บั นได้ มีการยกเลิ กค าสั่ งแล้ ว
ดังนั้น จึ งเห็ นควรให้ มีการคาสั่ งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ร่างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์ขึ้นใหม่
เลิกประชุมเวลา 16.๓๐ น.
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง)
ผู้อานวยการสานักบริหารเงินทุน
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
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