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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255๙
ณ ห้องประชุม 1๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม

: กรรมการ 2๔ คน และผู้ช่วยเลขาฯ 1 คน
: กรรมการ – คน (ประธานชุมนุมสหกรณ์ประเภทบริการ ประมง และนิคม มีคุณสมบัติไม่
ครบตามหลักเกณฑ์ของ คพช.)
ผู้เข้าร่วมประชุม : ๒๘ คน
ประธานในที่ประชุม : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
เลขานุการ
: นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
เริ่มประชุมเวลา 1๓.๓๐ น.
เรื่อง/สาระสาคัญ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติ คพช.

- ไม่มี ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
คณ ะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๓/255๘ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๓๐
๓ /๒ ๕ ๕ ๘ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๓ ๐ ธั น ว า ค ม ๒ ๕ ๕ ๘ ธันวาคม 255๘ และให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขรายงานการ
(หน้า 4-5)
ประชุม ดังนี้
- หน้ า ๒๓ ย่ อ หน้ า ที่ ๒ บรรทั ด ที่ ๓ จาก “ส าหรั บ
ประเภทเดิ น รถ ให้ ชุ ม นุ ม ...” แก้ ไ ขเป็ น “ส าหรั บ
ประเภทบริการ ให้ชุมนุม...”
- หน้า ๒ ผู้เข้าร่วมประชุม ลาดับที่ ๒ แก้ไขตาแหน่งนาย
วิฑูรย์ จาก “ประธานกรรมการดาเนินการ” แก้ไขเป็น
“ที่ปรึกษา”
- หน้า ๑๗ เพิ่มเติมมติที่ประชุม “และให้ หารือร่วมกับ
ขบวนการสหกรณ์ เพื่อศึกษารายละเอียดมาตรา ๕๐
หากสามารถดาเนินการแก้ไขได้ให้ดาเนินการ”
- หน้า ๒๔ วรรคท้าย จาก “จากการประชุมเมื่อวันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๕๒” แก้ไขเป็น “จากการประชุมเมื่อวันที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 งานเปิดตัว (Kick Off) ๑๐๐ ปีสหกรณ์ ไทย รับทราบ
(หน้า ๕-๗)
- โดยรองนายกรั ฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิ ทั กษ์ เป็ น
ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ
- การเสวนาทางวิชาการของ กสส. กตส.

ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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เรื่อง/สาระสาคัญ
มติ คพช.
วาระที่ 4 เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณา (หน้ า ๘)
วาระที่ ๔.๑ หลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขการเป็ น ชุ มนุ ม เห็ นชอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์
สหกรณ์ระดับประเทศ ตามมาตรา ๑๐๑ (หน้า ๘-๑๐)
ระดับประเทศ ดังนี้
๑. มีสานักงานดาเนินการ
๒. มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ ออ านวยประโยชน์ แก่ สหกรณ์ ทั่ ว
ประเทศ
๓. มีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสหกรณ์ประเภท
เดียวกันทั่วประเทศ สาหรับชุมนุมสหกรณ์ที่มีสมาชิก
เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาค ให้นับรวมสหกรณ์ที่
เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคด้วย โดย
การนั บ จ านวนสหกรณ์ ให้ นั บ จ านวนสหกรณ์ ที่
ดาเนินการ ณ วันที่ ๑ มกราคมของปี
๔. มี การด าเนิ นธุ รกิ จหรื อธุ รกรรมกั บ สหกรณ์ ส มาชิ ก
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐
๕. การจัดตั้งองค์กรและการบริหารงานที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
ทั้ งนี้ ส าหรั บชุ มนุ มสหกรณ์ ที่ ตั้ งขึ้ นใหม่ ไม่ ถึ งหนึ่ งปี
และมี คุ ณสมบั ติ ตามข้ อ ๑, ๒ และ ๓ ให้ ถื อเป็ นชุ มนุ ม
สหกรณ์ระดับประเทศ และภายในหนึ่งปีต้องให้มีคุณสมบัติ
ตามข้ อ ๔ และ ข้ อ ๕ หากไม่ สามารถด าเนิ นการได้ ถื อว่ า
ไม่ เข้ าหลั กเกณฑ์ การเป็ นชุ มนุ มสหกรณ์ ระดั บประเทศ
ตามที่ คพช. กาหนด
วาระที่ ๔.๒ ประธานกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์
เห็ น ชอบเงื่ อ นไขในการเป็ น ประธานกรรมการ
ระดั บ ประเทศ ในฐานกรรมการ คพช. ตามมาตรา ๙ ด าเนิ น การชุ ม นุ ม สหกรณ์ ร ะดั บ ประเทศ ในฐานะ
(หน้า ๑๐-๑๔)
กรรมการ คพช. ดังนี้
๑. ประธานกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ ที่มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขการเป็ น ชุ ม นุ ม
สหกรณ์ระดับประเทศ เป็นกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติโดยตาแหน่ง
๒. กรณี ที่ ชุมนุมสหกรณ์ ประเภทหนึ่งประเภทใดมี
คุณ สมบั ติไม่ ครบตามหลั กเกณฑ์ และเงื่อ นไขการเป็ น
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ร ะดั บ ประเทศ ให้ ป ระธานกรรมการ
ดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ที่มีอยู่ในประเภทนั้นทั้งหมด
เลือกกันเอง โดยให้ถือว่า ประธานกรรมการดาเนินการ
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ที่ ได้ รั บ เลื อ ก เป็ น ประธานกรรมการ
ดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศโดยอนุโลม
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เรื่อง/สาระสาคัญ

มติ คพช.
๓. ส าหรับการเลื อกในกรณี ข้ อ ๒. ให้ มีก าหนดวาระ
คราวละ ๑ ปี หรือหากมีชุมนุมสหกรณ์ ใดในประเภทนั้ น
สามารถดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็น
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ให้ประธานกรรมการดาเนินการ
ชุมนุมสหกรณ์ที่ได้รับเลือกหมดวาระในทันที
มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดาเนินการในขั้นตอนการเลือก
ประธานกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ตามข้อ 2 และ
ให้ใช้จานวนสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
2559 เป็นฐานข้อมูลสาหรับการดาเนินการเลือกประธาน
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทบริการ ในครั้งนี้

วาระที่ 4 .๓ ก ารพิ จ ารณ าข้ อ อุ ท ธ รณ์ ต าม ม ติ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ ๔๐ เรื่อง
วาระที่ ๔.๓.๑ กรณีไม่รับอุทธรณ์ ๑๒ เรื่อง (หน้า ๑๔-๒๘)
๔.๓.๑.๑ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จก. (หน้า๑๕)
ขออุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ที่ พบ ๐๐๑๐/๒๘๓๖ ลว. ๒๕
พฤศจิกายน 25๕๖ ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง

คพช. ได้มี มติ ให้ ฝ่ ายเลขานุ การตรวจสอบเอกสารในการ
อุ ทธรณ์ ของสหกรณ์ กรณี ระยะเวลาในการอุ ทธรณ์ ว่ า
ล่ วงเลยก าหนดการอุ ทธรณ์ ห รือไม่ และน าเสนอ คพช.
พิจารณาในครั้งต่อไป

๔.๓.๑.๒ นายชัยณรงค์ กัณหา สมาชิก สกก.เมืองศรีสะเกษ คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ เนื่องจาก นายชัยณรงค์ กัณหา
(ประธาน คกก.ชุดที่ ๑๕) หน้า ๑๖-๑๗
ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสี ยต่อคาสั่ งนายทะเบียนสหกรณ์ จึงไม่มี
ขออุทธรณ์ คาสั่ ง ตามหนั งสื อ ที่ ศก ๐๐๑๐/๒๔๖๖ สิทธิยื่นอุทธรณ์โต้แย้ง
ลว. ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องกรณี
การจ่ายเงินตามโครงการรับจานาข้าวเปลือก
๔.๓.๑.๓ นางอุดมลักษณ์ เชื้อเวียง นางภัณฑิรา อันตะยา คพช. ได้ มี มติ ให้ ฝ่ ายเลขานุ การถอนเรื่ อง เพื่ อน าเสนอ
สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จากัด คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาใหม่อีกครั้ง
อุทธรณ์กรณีรองนายทะเบียนฯ ไม่ใช้อานาจในการเพิกถอน
มติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ (หนั ง สื อ รองนายทะเบี ย น
ด่วนที่สุด ที่ นค ๐๐๑๐/๐๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
(หน้า ๑๗-๑๘)
๔.๓.๑.๔ นายสามารถ อ่อนสนิ ท สมาชิกสหกรณ์ ออม คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ เนื่องจาก นายสามารถอุทธรณ์คา
ทรั พ ย์ ครู ป ราจี น บุ รี จ ากั ด อุ ท ธรณ์ ค าวินิ จ ฉัย ของนาย วินิ จฉั ยนายทะเบียน ซึ่ งไม่ใช่ คาสั่ งทางปกครอง จึ งไม่ได้
ทะเบี ยนฯ กรณี วินิ จ ฉัย คุณ สมบั ติผู้ส มัครผู้ ตรวจสอบฯ อยู่ในอานาจการพิจารณาของ คพช.
(หนังสือสหกรณ์จั งหวัดปราจี นบุ รี ที่ ปจ ๐๐๑๐/๑๕๔๐)
(หน้า ๑๘-๑๙)
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๔.๓.๑.๕ ประธานผู้จัดตั้งสหกรณ์พลังงานทดแทนเพื่อการ
ผลิ ต จ ากัด (นายประคอง ประทุ ม แดง) อุท ธรณ์ ค าสั่ ง
ไม่ รั บ จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง สหกรณ์ ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด
สระแก้ว ที่ สก 0010.1/1341 ลว. 8 สิงหาคม 2557
(หน้า ๑๙-๒๐)
๔.๓.๑.๖ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัฐประชา จากัด จังหวัด
นครปฐม อุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (นฐ) ๑๘/
๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง สั่งเลิก
สหกรณ์ (หน้า ๒๑-๒๒)
๔.๓.๑.๗ นายสดชื่ น ถู ก ขนาดดี อดี ต ประธานคณะ
กรรมการสหกรณ์การเกษตรสามัคคีธรรม จากัด จังหวัด
สุริน ทร์ อุทธรณ์ คาสั่งนายทะเบี ย นสหกรณ์ ที่ สร ๑๐/
๒๕๕๘ สั่ ง ณ วั น ที่ ๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ กรณี สั่ ง เลิ ก
สหกรณ์ (หน้า ๒๒-๒๓)
๔.๓.๑.๘ สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านหลุบ
โมก จากัด จังหวัดศรีสะเกษ อุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ (ศก) ๙/๒๕๕๖ สั่ ง ณ วั น ที่ ๒๑ สิ งหาคม
๒๕๕๖ กรณีสั่งเลิกสหกรณ์ (หน้า ๒๓-๒๔)
๔.๓.๑.๙ ร้ านสหกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริน ทรวิ โรฒ
องครักษ์ จากัด จังหวัดนครนายก อุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ นย 2/2556 สั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2556
กรณีสั่งเลิกร้านสหกรณ์ (หน้า ๒๔-๒๕)
๔.๓.๑.๑๐ นายอ านาจ ไตรจั ก ร สมาชิ ก สห กรณ์
การเกษตรธาตุ พนม จ ากัด อุทธรณ์ ค าสั่ งนายทะเบีย น
สหกรณ์ ตามหนั งสื อ ที่ นพ 0010/1493 ลว. 13
พฤษภาคม 2557 กรณี สั ่งเพิกถอนมติที่ป ระชุม ใหญ่
วิส ามัญ ๒๕๕๗ เนื ่อ งจาก คณะกรรมการได้ร ับ การ
เลือกตั้งมาโดยมิช อบขัดต่อข้อบังคับ การดารงตาแหน่ง
ของกรรมการข้อ ๖๙ (หน้า ๒๕-๒๖)
๔.๓.๑.๑๑ ชุ ม นุ ม ร้ า นสหกรณ์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง
ประเทศไทย จ ากั ด จั งหวัด นนทบุ รี อุท ธรณ์ ค าสั่ งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ที่ (นบ) 0010/1078 ลว. 6 สิงหาคม
2558 ไม่รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ของ
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จากัด (หน้า ๒๖-๒๗)

ฝ่ายเลขานุการ คพช.

มติ คพช.
คพช. มีมติไม่ รับอุทธรณ์ เนื่องจาก หนังสื ออุท ธรณ์ ช อง
นายประคอง ไม่มีเนื้อหาสาระเป็นการอุทธรณ์คาสั่งรอง
นายทะเบียนสหกรณ์ที่มีคาสั่งไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์
ตามมาตรา 38
คพช. มี มติ ไม่ รั บอุ ทธรณ์ เนื่ องจาก ในค าอุ ท ธรณ์ ข อง
สหกรณ์ ไม่มีมติของที่ประชุมคณะกรรมการให้อุทธรณ์
และไม่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคาอุทธรณ์
คาอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ และได้เปิดโอกาสให้สหกรณ์แสดง
หลักฐานเพิ่มแล้ว แต่สหกรณ์ไม่ดาเนินการ
คพช. มี มติ ไม่ รับอุ ทธรณ์ เนื่ องจาก นายสดชื่ น มิ ใช่ ผู้ มี
อ านาจในการอุ ท ธรณ์ ตามมาตรา 72 แห่ ง พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 เนื่ อ งจากมิ ใช่ บุ ค คลที่ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการด าเนิ น การมี ม ติ ให้ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง นาย
ทะเบียนสหกรณ์
คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ เนื่องจาก การอุทธรณ์ของนาย
สิทธิชัย มิได้กระทาในฐานะผู้แทนสหกรณ์ ไม่ได้อุทธรณ์
ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๕๑ ประกอบมาตรา 72
คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ เนื่องจาก การอุทธรณ์ของนาย
เจริญ โชไชย และนายสมพล มงคลพิทักษ์สุข มิได้กระทา
ในฐานะผู้แทนสหกรณ์ ไม่ได้อุทธรณ์ในนามสหกรณ์ตาม
มาตรา ๕๑ ประกอบมาตรา 72
คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ เนื่องจาก นายทะเบียนสหกรณ์
ได้ แ ก้ ไ ขค าสั่ ง อั น เป็ น เหตุ แ ห่ ง การอุ ท ธรณ์ แ ล้ ว และ
ผู้อุทธรณ์ไม่ได้มีหนังสืออุทธรณ์เพิ่มเติม ข้อโต้แย้งจึงเป็น
ที่ยุติ

คพช. มี มติ ไม่ รับอุ ทธรณ์ เนื่ องจาก ชุ ม นุ ม ร้า นฯ ได้ ยื่ น
อุทธรณ์ต่อ คพช. ซึ่งเนื้อหาในหนังสือไม่ได้มีการโต้แย้ง
คาสั่งของนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียนข้อบังคับฯ แต่
อย่างใด จึงไม่ใช่คาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ แต่เป็นการ
ขอข้ อแนะน าเพื่ อ จะแก้ไขข้ อบั งคั บ ได้ กรณี นี้ จึ งไม่ อ ยู่
ภายใต้ ก ารอุ ท ธรณ์ ต ามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒
การประชุม คพช. ครั้งที่ 1/๒๕๕9
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มติ คพช.
๔.๓.๑.๑๒ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ เนื่องจาก หนังสือของสานักงาน
จากัด จังหวัดนนทบุรี อุทธรณ์หนังสือรองนายทะเบียน สหกรณ์ จั ง หวั ด นนทบุ รี ที่ แ จ้ ง ชสอ. เป็ น หนั ง สื อ ให้
สหกรณ์ ที่ นบ 0010/1131 ลว. 17 สิงหาคม 2558 คาแนะนา ไม่ใช่คาสั่ง
เรื่องระเบียบของ ชสอ. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์
สมาชิก พ.ศ. 2558 (หน้า ๒๗-๒๘)
๔.๓.๒ กรณีการสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมตาม ม.๒๐ จานวน
๖ เรื่อง (หน้า ๒๘-35)
๔.๓.๒.๑ ร้านสหกรณ์ชุมพร จากัด จังหวัดชุมพร อุทธรณ์
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ชพ 0010/183 ลว. 26
กันยายน 2557 เรื่ อง เพิ กถอนมติที่ ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 63 วันที่ 13 กันยายน 2557
วาระที่ 4.1 กรณีคัดเลือกนางยุพิน จวรรณตุม เป็นผู้จัดการ
(หน้า ๒๘-๒๙)

คพช. มีมติ ยกอุ ทธรณ์ ตามที่ คณะอนุ กรรมการพิ จารณา
เรื่องข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจาก คณะกรรมการสหกรณ์ลงมติ
คั ด เลื อ กนางยุ พิ น เป็ น ผู้ จั ด การ โดยไม่ ได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบ จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ และอยู่ในอานาจของ
รองนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าวได้
ดังนั้น คาสั่งนายทะเบียนชอบด้วยกฎหมาย

๔.๓.๒.๒ สหกรณ์ การเกษตรหนองจอก จากัด อุทธรณ์
คาสั่งนายทะเบียน ที่ กษ 1107/016 ลว. 2 ตุลาคม
2557 เรื่ อ ง สั่ งเพิ ก ถอนมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ เนื่องจากมีการลงมติที่ขัดข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
ข้อ๙๒ กรณีแต่งตั้งรองประธานฯ ทาหน้าที่ผู้จัดการ (หน้า
๒๙-๓๐)

คพช. มีมติ ยกอุ ทธรณ์ ตามที่ คณะอนุ กรรมการพิ จารณา
เรื่ องข้ ออุ ท ธรณ์ เสนอ เนื่ องจาก เจตนารมณ์ ข้ อบั งคั บ
สหกรณ์ ฯ ข้ อ 91 การมอบหมายงานในหน้ าที่ ผู้ จั ดการ
สามารถมอบหมายงานให้ กรรมการปฏิบัติหน้ าที่เป็นการ
ชั่วคราวได้ แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี และเมื่อมีการจั ดให้ มีการ
จ้างเจ้าหน้าที่อื่นแล้ว สหกรณ์ฯ จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนใด
คนหนึ่ งรั กษาการแทนผู้ จั ดการ ทั้ งนี้ เพื่ อเป็ นการแยก
อานาจการดาเนินงานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ
ออกจากกั น ดั ง นั้ น คณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ต้ อ ง
มอบหมายให้ รองผู้ จั ด การ หรื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ ส หกรณ์ ฯ เท่ านั้ น ไม่ ส ามารถมอบหมายให้
กรรมการสหกรณ์ฯ รักษาการแทนผู้จัดการได้ จึงพิจารณา
เห็นว่าคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ชอบด้วยกฎหมาย

๔.๓.๒.3 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู อุ บ ลราชธานี จ ากั ด
อุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียน เรื่อง สั่งเพิกถอนมติที่ประชุม
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ กรณีให้สมาชิกสหกรณ์ 7 ราย
พ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 44 (7)
(หน้า ๓๐-31)

คพช. มีมติ ยกอุ ทธรณ์ ตามที่ คณะอนุ กรรมการพิ จารณา
เรื่ อ งข้ อ อุ ท ธรณ์ เสนอ เนื่ อ งจาก การที่ ส หกรณ์ ฯ ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นสอบสวนข้อเท็ จจริงโดยพิ จารณาเพี ยง
เอกสาร และมี มติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการฯ พิ จารณา
ในวันเดียว โดยไม่ได้ให้สมาชิกเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง จึงไม่
เป็นไปตามกระบวนการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย

ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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๔.๓.๒.4 สหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย
จากัด อุทธรณ์ คาสั่งนายทะเบี ยน ที่ กษ 1107/141
ลว. 15 มกราคม 2558 เรื่อง สั่งเพิกถอนมติที่ ประชุม
คณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 6/2557 เมื่ อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 วาระ 5.2.1 และที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งลงมติอนุมัติให้ทบทวนการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเรียก
เงิน คื น และเห็ น ชอบให้ เรี ยกเงิ นคื นจากนายประพณฑ์
ปิ่นรุ่งโรจน์ (หน้า ๓1-32)

มติ คพช.
คพช. มีมติ ยกอุ ทธรณ์ ตามที่ คณะอนุ กรรมการพิ จารณา
เรื่ องข้ ออุ ทธรณ์ เสนอ เนื่ องจาก เหตุ ในการเรียกเงินคื น
(มีผลต่อรูปคดีของสหกรณ์) ไม่ใช่เหตุตามสัญญาเงินกู้ หรือ
เหตุตามข้อบังคับสหกรณ์ หรือเหตุตามระเบียบสหกรณ์ฯ
ว่ าด้ ว ยเงิ น กู้ ส ามั ญ และเงิ น กู้ เพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ในอั น ที่
สหกรณ์ฯ จะมีอานาจเรียกเงินคืน

๔.๓.๒.5 สหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย
จากัด อุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียน ที่ กษ 1110/1591
ลว. 17 มิถุนายน 2558 เรื่อง สั่งเพิกถอนมติที่ประชุม
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
26 มีนาคม 2558 ซึ่งลงมติอนุ มัติให้ ทบทวนการอนุมั ติ
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเรียกเงินคืน และเห็ นชอบให้ เรียกเงินคืน
จากนายประพณฑ์ ปิ่นรุ่งโรจน์ (หน้า ๓3)

คพช. มีมติ ยกอุ ทธรณ์ ตามที่ คณะอนุ กรรมการพิ จารณา
เรื่องข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจาก สัญญาเงินกู้มีผลสมบูรณ์
และข้อตกลงตามสัญญาระบุเหตุที่สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงิน
คืนได้เฉพาะกรณีตามข้อบังคับข้อ 18 กรณีคณะกรรมการ
มีมติเรียกเงินคืนเพราะไม่มีการอนุมัติ มิใช่เหตุที่สหกรณ์ฯ
ผู้ให้กู้จะมีสิทธิเรียกคืนเงินกู้คืนจากผู้กู้ได้ฝ่ายเดียว ดังนั้น
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย

๔.๓.๒.6 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เลย
จ ากั ด อุ ท ธรณ์ ค าสั่ งนายทะเบี ย น ที่ ลย 0010/43
ลว. 5 มิถุน ายน 2558 เรื่ อง สั่ งเพิกถอนมติที่ ประชุม
คณะกรรมการสหกรณ์ ฯ เมื่อวันที่ 25 มิ ถุนายน 2558
และวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เนื่ องจาก นายทะเบียน
สหกรณ์เห็นว่า การดาเนินการของคณะกรรมการ (การซื้อ
ขายข้าวโพด) ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
(หน้า ๓4-35)

คพช. มีมติ ยกอุ ทธรณ์ ตามที่ คณะอนุ กรรมการพิ จารณา
เรื่องข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจาก การค้าขายที่สหกรณ์ฯ ขาย
โดยไม่เห็นสินค้า ไม่เห็นคุณภาพ ไม่มีกาหนดชาระเงิน ไม่มี
การค้าประกัน และไม่มีการทาสัญญาเป็นการผิดปกติการค้า
ภายหลั งผู้ ซื้อยื่นร้องขอล้ มละลาย สหกรณ์ ฯ ไม่ สามารถ
บังคับเอาแก่ทรัพย์ผู้ซื้อได้ จึงต้องสอบสวนหาผู้รับผิดชอบ
ดังนั้น คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย

๔.๓.3 กรณี การสั่ งแก้ ไขข้ อบกพร่ องตาม ม.๒2 จ านวน
5 เรื่อง (หน้า 35-41)
๔.๓.3.๑ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย จากัด จังหวัดเลย
อุ ท ธรณ์ ค าสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที่ ลย 0010/92
ลว. 2 กันยายน 2557 เรื่อง ให้ คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ แก้ไขข้อบกพร่อง กรณี สหกรณ์ ฯ น าเงินไปลงทุ น
เกี่ยวกับโครงการที่อยู่อาศัย (หน้า 35-36)

ฝ่ายเลขานุการ คพช.

คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ ออุ ทธรณ์ เสนอ เนื่ องจาก ตามโครงการของสหกรณ์ ฯ
เป็นการซื้อทรัพย์สินเพื่อจาหน่ายแก่สมาชิก ไม่ใช่การลงทุน
ตามนั ยของมาตรา 62 แห่ ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
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๔.๓.3.2 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จากัด จังหวัดน่าน
อุ ทธรณ์ ค าสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที่ นน 0010/643
ลว. 15 พฤษภาคม 2558 เรื่ อง แก้ไขข้ อบกพร่ อง กรณี
การซื้ อขายข้ าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ กั บ นายเฉลิ มชั ย สุ ท ธิ กุ ล
(หน้า 36-38)

มติ คพช.
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจาก นายทะเบียนฯ ออกคาสั่งเพื่อให้
สหกรณ์ ฯ ด าเนิ นการตามกฎหมายเพื่ อเรี ยกเงิ นคื นจาก
นายเฉลิมชัย สุทธิกุล อันเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิ ดขึ้ นแก่ สหกรณ์ ฯ และหากนายทะเบี ยนฯ พบข้ อพิ รุ ธ
ซึ่งเกี่ยวกับการดาเนินกิจการที่ผิดปกติของสหกรณ์ฯ ก็ชอบ
ที่จะใช้อานาจตามมาตรา 22 (1) ให้ สหกรณ์ ฯ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงได้

๔.๓.3.3 นายสุ ทั ศน์ ชื่ น เมื องปั กษ์ ประธานกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช จากัด อุทธรณ์คาสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ ที่ นศ 0010/37 ลว. 9 มกราคม
2558 เรื่ อง ให้ คณะกรรมการด าเนิ นการสหกรณ์ แก้ ไข
ข้อ บกพร่ อ ง กรณี ส หกรณ์ ฯ สั่ งซื้ อ สิ น ค้ า และจ่ ายเงิน
โดยไม่ได้รับสินค้า ไม่เป็ นไปตามระเบี ยบว่าด้วยการจัดหา
สิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจาหน่าย (หน้า 38-39)

คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจาก การซื้อสินค้าและรับสินค้า เป็น
อ านาจคณะอนุ กรรมการจั ดซื้ อและตรวจนั บสิ นค้ าของ
สหกรณ์ การเบิกจ่ายเงินเป็นอานาจผู้จัดการสหกรณ์ แต่จาก
การสอบสวน ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่การเงินแจ้งว่า ผู้ขายให้
ประธานฯ ลงนามเบิ กเงินโดยไม่ ผ่ านฝ่ ายจั ดการ ซึ่ งการ
ลงนามจ่ายเงินโดยไม่ได้รับสินค้าจริง เป็นการกระทาที่ขัดต่อ
ข้อบั งคับ ระเบี ยบ และมติ ที่ ประชุมของสหกรณ์ ฯ ดั งนั้ น
เมื่อเกิดความเสียหาย นายสุทัศน์ ชื่นเมืองปักษ์ ประธานฯ
ต้องรับผิดชอบ คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ชอบด้วยกฎหมาย

๔.๓.3.4 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ โพนพิสัย จากัด จังหวัด
หนองคาย อุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2558
สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2558 กรณีให้คณะกรรมการ
ดาเนิ นการสหกรณ์ แก้ไขข้อบกพร่อง โดยคณะกรรมการฯ
มี มติ รั บ ผิ ดชอบแล้ ว แต่ มิ ได้ ก าหนดวงเงิ น ที่ กรรมการ
แต่ละคนต้องรับผิดชอบ พร้อมกาหนดหลักประกันให้เพียงพอ
แก่ความเสียหาย (หน้า 39-40)

คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจาก สหกรณ์ฯ ขายยางพาราผิดระเบียบ
สหกรณ์ แม้ สหกรณ์ ฯ จะฟ้ องร้องดาเนิ นคดี กั บผู้ ซื้ อและ
ผู้ออกเช็คแล้ว ก็ไม่ทาให้คณะกรรมการฯ พ้นจากความรับผิด
ในการดาเนินงานที่ขัดต่อระเบียบของสหกรณ์ ฯ ได้ คาสั่ ง
นายทะเบียนสหกรณ์ชอบด้วยกฎหมาย

๔.๓.3.5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัษฎาภูเก็ต จากัด จังหวัด
ภูเก็ต อุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ กตส 524/2558
สั่ ง ณ วั นที่ 8 มิ ถุ นายน 2558 กรณี ให้ คณะกรรมการ
ดาเนิ นการสหกรณ์ แก้ไขข้อบกพร่องทางการเงินการบั ญชี
โดยสหกรณ์ฯ ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่ น จ ากั ด สงสั ยจะสู ญตามจ านวนดอกเบี้ ยเงินฝาก
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (หน้า 40-41)

คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์ เสนอ เนื่ องจาก สหกรณ์ ฯ หนั งสื ออุทธรณ์ ไม่ได้
โต้แย้งคาสั่งนายทะเบียนฯ แต่คาดคะเนว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับ
เงินคืนจากการฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด และ
การกล่ าวอ้ างว่ าหากกระท าตามค าสั่ งนายทะเบี ยนฯ จะมี
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสหกรณ์ฯ เป็นเพียงข้อกล่าวอ้าง
ที่มิอาจรับฟังได้ คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ชอบด้วยกฎหมาย

ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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๔.๓.4 กรณีการสั่งไม่รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ตาม ม.38 จานวน 5 เรื่อง (หน้า 41-46)
๔.๓.4.๑ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย จากัด จังหวัดเลย
อุท ธรณ์ คาสั่ งนายทะเบี ย นสหกรณ์ ตามหนังสือ ที่ ลย
0010/124 ลว. 7 ตุลาคม 2557 ไม่รับจดทะเบียน
แก้ไขข้อบังคับ โดยขอแก้ไขที่ตั้งสานักงาน และวัตถุประสงค์
ในการดาเนินกิจการ (หน้า 41-43)

มติ คพช.

คพช. มีมติ ดังนี้
1. ให้เพิกถอนคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ลย 0010/124
เฉพาะกรณีแก้ไขที่ตั้งสานักงาน
2. ยกอุทธรณ์ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย จากัด
กรณีขอแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 2 (16) และข้อ 2 (21)
เนื่องจากเหตุผลในการขอแก้ไขสถานที่ตั้งสานักงานฟังขึ้น
แต่การขอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 2 (16 และข้อ 2 (21) ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

๔.๓.4.2 สหกรณ์กรีนเนท จากัด จังหวัดกรุงเทพฯ อุทธรณ์
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ตามหนังสือ ที่ กษ 1107/229
ลว. 16 กรกฎาคม 2557 ไม่รับจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ ข้อ 3 (4) “ดาเนินการผลิต และจัดจาหน่ายปัจจัย
การผลิต เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์” (หน้า 43-44)

คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจาก การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
สหกรณ์ ไม่ เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ ของการจั ดตั้ งสหกรณ์
ค าสั่ งไม่ รั บจดทะเบี ยนแก้ ไขเพิ่ มเติ มข้ อบั งคั บ ข้ อ 3 (4)
ชอบด้วยกฎหมาย

๔.๓.4.3 สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมอานาจเจริญ จากัด
จั งหวั ดอ านาจเจริ ญ อุ ทธรณ์ ค าสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์
ตามหนั งสื อ ที่ อจ 0010/487 ลว. 8 เมษายน 2558
ไม่รับจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบั งคับคุณสมบัติสมาชิก
สมทบจากเดิม “ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่จังหวัดอานาจเจริญ”
เป็น “เป็นผู้มีภูมิลาเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทย” (หน้า 44)

คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจาก ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดแผนดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ
หรือกิจกรรมของสหกรณ์ ที่ จะจัดตั้ง กาหนดให้ สหกรณ์ รับ
สมาชิกสมทบได้เฉพาะเครือญาติของสมาชิก หรือเป็นบุคคลใน
องค์กรหรือหน่ วยงานที่ ขาดคุ ณสมบั ติ จะสมัครเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ หรื อเป็ นบุ คคลอาศั ยหรื อประกอบอาชี พในพื้ นที่
ใกล้เคียง

๔.๓.4.4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
จ ากั ด จั งหวั ดหนองบั วล าภู อุ ทธรณ์ ค าสั่ งนายทะเบี ยน
สหกรณ์ ตามหนั งสื อ ที่ นภ 0010.6/027 ลว. 14
มกราคม 2558 ไม่รั บจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบั งคั บ
กรณี การเพิ่ มเติ มคุ ณสมบั ติ สมาชิ กสมทบ ข้ อ 50 (2) ง.
พ่อค้า ประชาชน (หน้า 44-45)

คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์เสนอ โดยเห็นว่า การกาหนดกรอบข้อบังคับเพื่อ
รับสมาชิกสมทบที่เป็นพ่อค้า ประชาชน ไม่สามารถกาหนดได้
เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ ค าสั่ งไม่ รั บจดทะเบี ยนแก้ ไขเพิ่ มเติ มข้ อบั งคั บ
ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น

ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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๔.๓.4.5 สหกรณ์ นิ คมแม่ ริ ม จ ากั ด จั งหวั ดเชี ยงใหม่
อุ ทธรณ์ ค าสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ ตามหนั งสื อ ที่ ชม
0010/3138 ลว. 14 สิงหาคม 2558 ไม่รับจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบั งคับ เนื่ องจากสหกรณ์ ฯ ไม่นาข้อบังคับ
ที่ ได้ แก้ ไขเพิ่ มเติ มไปจดทะเบี ยนต่ อนายทะเบี ยนสหกรณ์
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ (หน้า 45-46)

๔.๓.5 กรณีการสั่งเลิกสหกรณ์ ตาม ม.71 จานวน 12 เรื่อง
(หน้า 46-57)
๔.๓.5.๑ สหกรณ์ ผู้ เลี้ ยงกระต่าย จ ากัด จั งหวัดนครปฐม
อุ ทธรณ์ ค าสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที่ (นฐ) 16/2557
ลว. 24 พฤศจิกายน 2557 กรณีสั่งเลิกสหกรณ์ เนื่องจาก
สหกรณ์ ฯ ไม่ ส่ งส าเนางบดุ ล และรายงานประจ าปี ต่ อ
นายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน (หน้า 46-47)
๔.๓.5.2 สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ปะคา จากัด จังหวัด
บุรีรัมย์ อุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (บร) 17/2557
ลว. 12 ธันวาคม 2557 กรณีสั่งเลิกสหกรณ์ ฯ เนื่องจาก
มี เหตุ ที่ อ าจถู ก สั่ งเลิ ก ได้ ต ามมาตรา 71 (1) และ (3)
ซึ่ ง ส านั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ไ ด้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ
ให้สหกรณ์ฯ แก้ไขในปีก่อนแล้ว แต่สหกรณ์ฯ ไม่ดาเนินการ
(หน้า 47-48)
๔.๓.5.3 สหกรณ์ ท้ องถิ่ น อุ บ ลราชธานี จ ากั ด จั งหวั ด
อุบลราชธานี อุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ตามหนังสือ
ที่ อบ 0010/1564 ลว. 26 พฤษภาคม 2558 กรณี
สั่งเลิกสหกรณ์ฯ เนื่องจากสหกรณ์ฯ ไม่เริ่มดาเนินการภายใน
1 ปี นั บ แต่ วั น ที่ จ ดทะเบี ย น รวมทั้ ง ไม่ มี ก ารจั ด จ้ า ง
เจ้าหน้ าที่ และไม่มีการแบ่ งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ (หน้า 48-49)

ฝ่ายเลขานุการ คพช.

มติ คพช.
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ ออุ ทธรณ์ เสนอ เนื่ องจากตามมาตรา 44 แห่ ง พ.ร.บ.
สหกรณ์ กาหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ กระทาได้โดย
มติที่ ประชุมใหญ่ และต้องน าข้อบั งคับที่ ได้แก้ไขเพิ่ มเติ ม
ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ ที่ประชุมใหญ่ ลงมติ แต่สหกรณ์ ฯ ยื่นขอจดทะเบี ยน
แก้ ไขเพิ่ มเติ มข้ อบั งคั บเกิ นระยะเวลาที่ กฎหมายก าหนด
ค าสั่ งไม่ รั บจดทะเบี ยนแก้ ไขเพิ่ มเติ มข้ อบั งคั บ ชอบด้ วย
กฎหมาย อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น

คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์ เสนอ เนื่องจากส านักงานสหกรณ์ จังหวัดได้ให้
ค าแนะน าโดยให้ สหกรณ์ แก้ ไขข้ อบกพร่ องตามขั้ นตอน
แต่สหกรณ์ ไม่ ด าเนิ นการแก้ไขข้ อบกพร่ องหรือชี้ แจงเหตุ
ที่ ไม่ อาจแก้ ไขข้ อบกพร่ อง และมิ ได้ ด าเนิ นการจั ดท างบ
การเงินส่ งให้ผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบ คาสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจากสหกรณ์ดาเนินงานขาดทุนสะสม
ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี และสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ได้
ให้ ค าแนะน าและให้ แก้ ไขข้ อบกพร่ องแล้ ว แต่ สหกรณ์ ฯ
ไม่ อาจด าเนิ นกิ จการให้ เป็ นผลดี ได้ และสหกรณ์ ฯ ไม่ ได้
โต้แย้งในเหตุที่นายทะเบียนสหกรณ์ ใช้เป็นฐานในการออก
คาสั่งเลิกสหกรณ์ ดังนั้น คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์จึงชอบ
ด้วยกฎหมาย
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ ออุ ทธรณ์ เสนอ เนื่ องจากสหกรณ์ ฯ ไม่ มี ความประสงค์
ในการประกอบกิจการเกินระยะเวลา 1 ปี ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ดั งนั้ น ค าสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ จึ งชอบด้ วย
กฎหมาย
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๔.๓.5.4 ร้านสหกรณ์เลย จากัด จังหวัดเลย อุทธรณ์คาสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (ลย) 11/2558 ลว. 18 มิถุนายน
2558 กรณี สั่ งเลิ กสหกรณ์ ฯ เนื่ องจากสหกรณ์ ฯ ไม่ส่ ง
ส าเนางบดุ ล และรายงานประจ าปี 12 ปี ติ ด ต่ อ กั น
ตามมาตรา 71 (2) (หน้า 49-50)
๔.๓.5.5 สหกรณ์ เครดิตยู เนี่ยนโนนสาราญ จากัด จังหวัด
มหาสารคาม อุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ มค
8/2558 สั่ ง ณ วั นที่ 11 มิ ถุ นายน พ.ศ.2558 กรณี
สั่ งเลิ กสหกรณ์ ฯ เนื่ องจากสหกรณ์ ฯ หยุ ดด าเนิ นกิ จการ
ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 2 ปี (หน้า 50-51)
๔.๓.5.6 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเลย จากัด จังหวัดเลย
อุ ทธรณ์ ค าสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที่ (ลย) 10/2558
ลว. 18 มิถุนายน 2558 กรณี สั่งเลิกสหกรณ์ ฯ เนื่องจาก
สหกรณ์ฯ ไม่ส่งสาเนางบดุล และรายงานประจาปี เป็นเวลา
9 ปี ติดต่อกัน (หน้า 51-52)
๔.๓.5.7 สหกรณ์ปศุสัตว์คีรีรัฐนิคม จากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สฎ) 13/2558
สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 กรณีสั่งเลิกสหกรณ์ฯ
เนื่องจากหยุดดาเนินกิจการติดต่อกันเกินกว่า 2 ปี และ
ไม่ส่งงบดุล และรายงานประจาปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์
เกินกว่า 3 ปี ติดต่อกัน (หน้า 52-53)
๔.๓.5.8 สหกรณ์ การเกษตรปะทิ ว จ ากั ด จั งหวัดชุ มพร
อุ ทธรณ์ ค าสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ ตามหนั งสื อ ที่ ชพ
0010/2193 ลว. 11 สิ งหาคม 2558 กรณี สั่ งเลิ ก
สหกรณ์ฯ เนื่องจากสหกรณ์ฯ ไม่ส่งงบดุล และรายงาน
ประจาปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
(หน้า 53-54)

ฝ่ายเลขานุการ คพช.

มติ คพช.
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจากนายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณา
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนครบถ้วน รวมทั้งแจ้ง
ให้ร้านสหกรณ์ฯ แก้ไขมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ร้านสหกรณ์ฯ
ไม่ดาเนินการ ดังนั้น คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์จึงชอบด้วย
กฎหมาย
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ ออุ ทธรณ์ เสนอ เนื่ องจากสหกรณ์ จั งหวั ดได้ มี หนั งสื อ
แนะนาให้สหกรณ์ฯ ประชุมคณะกรรมการ และเรียกประชุมใหญ่
แต่ สหกรณ์ ฯ ไม่ ดาเนิ นการใดๆ ประกอบกั บข้ อกล่ าวอ้างของ
ผู้อุทธรณ์ไม่อาจรับฟังได้ว่านายทะเบียนสหกรณ์ออกคาสั่ง
เลิกสหกรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ดังนั้น คาสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ อ อุ ท ธรณ์ เสนอ เนื่ อ งจากเหตุ ผ ลในการออกค าสั่ ง
นายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนครบถ้วน รวมถึงแจ้งให้ร้านสหกรณ์ฯ แก้ไขมา
เป็ นเวลานานแล้ ว แต่ร้านสหกรณ์ ฯ ไม่ดาเนิ นการ ดังนั้ น
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ ออุ ทธรณ์ เสนอ เนื่ องจากสหกรณ์ ฯ หยุ ดด าเนิ นกิ จการ
ชั่วคราว ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ทั้งไม่มีเจ้าหน้ าที่
ไม่ มี ส านั กงาน ไม่ มี คณะกรรมการเข้ามาบริหารงาน และ
สหกรณ์ฯ ไม่ดาเนินการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ให้
โอกาสฟื้ นฟู กิ จการ พิ จารณาเห็ นว่ า ค าสั่ งนายทะเบี ยน
สหกรณ์ชอบด้วยกฎหมาย
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจากสหกรณ์ฯ ไม่ส่งสาเนางบดุล และ
รายงานประจาปีต่ อนายทะเบี ยนสหกรณ์ เป็ นเวลา 12 ปี
ติดต่อกัน โดยนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือสั่งให้สหกรณ์ฯ
จัดทางบดุล งบกาไรขาดทุน ประจาปีสิ้นสุดทางบัญชี 31
มี น าคม 2547 ถึ ง 31 มี น าคม 2558 ซึ่ งสหกรณ์ ฯ
ได้จัดทา แต่ไม่มีรายละเอียดประกอบ และไม่ผ่านการรับรอง
ความถู กต้ องของผู้ สอบบั ญชี นายทะเบี ยนสหกรณ์ แจ้ งให้
สหกรณ์ ฯ ส่ งเอกสารเพิ่ มเติ มแต่ สหกรณ์ ฯ ไม่ ด าเนิ นการ
ดังนั้น คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย
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๔.๓.5.9 สหกรณ์ การเกษตรพั ฒ นาชุ ม ชน สกย.อ.(1)
ลาดวน จ ากัด จั งหวัดสุ รินทร์ อุทธรณ์ คาสั่ งนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ สร 12/2558 สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558
กรณี สั่ งเลิ กสหกรณ์ ฯ เนื่ องจากสหกรณ์ ฯ หยุดดาเนิ น
กิ จ การติ ด ต่ อ กั น เป็ นเวลา 2 ปี นั บ แต่ วั น ที่ หยุ ด
ดาเนินการ (หน้า 54-55)
๔.๓.5.10 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาวิชาชีพ (สตรี) ปราสาท
จากัด จังหวัดสุรินทร์ อุทธรณ์ คาสั่ งนายทะเบียนสหกรณ์
ที่ สร 33/2558 สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558
กรณีสั่งเลิกสหกรณ์ฯ เนื่องจากสหกรณ์ฯ หยุดดาเนินกิจการ
ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 2 ปี นับแต่วันที่หยุดดาเนินการ
(หน้า 55)

มติ คพช.
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจากสหกรณ์ฯ หยุดดาเนินธุรกิจตั้งแต่
ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สุรินทร์มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ฯ เรียกประชุมใหญ่ และจัดทา
งบดุลให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แต่สหกรณ์ฯ มิได้ดาเนินการ
ดังนั้น คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจากสหกรณ์ฯ หยุดดาเนินธุรกิจตั้งแต่
ปี 2556 และในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
สหกรณ์ ฯ ไม่ ได้ ด าเนิ นธุ รกิ จแต่ อย่างใด และขาดทุ นเกิ น
กึ่งหนึ่งของจานวนทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว จังหวัดสุรินทร์มี
หนั งสื อแจ้ งให้ สหกรณ์ ฯ เรี ยกประชุ มใหญ่ สมาชิ ก เพื่ อ
พิจารณาการดาเนินกิจการ แต่สหกรณ์ ฯ ไม่สามารถเรียก
ประชุมได้ จึงเห็ นว่า สหกรณ์ ฯ ไม่สามารถฟื้นฟู กิจการได้
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ชอบด้วยกฎหมาย

๔.๓.5.11 สหกรณ์ การเกษตรพั ฒนาชุ มชน สกย.อ. (1)
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ จ ากั ด จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง
นายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สร 15/2558 สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม
พ.ศ.2558 กรณีสั่งเลิกสหกรณ์ฯ เนื่องจากสหกรณ์ฯ หยุด
ดาเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 2 ปี นับแต่วันที่
หยุดดาเนินการ (หน้า 56)

คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ออุทธรณ์เสนอ เนื่องจากสหกรณ์ฯ หยุดดาเนินธุรกิจตั้งแต่
ปี 2545 ถึง พ.ศ.2558 ไม่มีการจัดทางบการเงินเพื่อเสนอ
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สุรินทร์มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ฯ เรียกประชุมใหญ่สมาชิก
สหกรณ์เพื่อพิจารณาว่าจะดาเนินกิจการต่อไปหรือไม่ โดย
สหกรณ์ฯ อุทธรณ์ว่าที่ประชุมใหญ่ฯ มีการพิจารณาและลงมติ
อนุ มัติ แผนงานและประมาณการรายรับรายจ่ ายประจาปี
ทางบั ญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2558 แต่ ข้อเท็ จจริง
ปรากฎว่า จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สหกรณ์ฯ ก็มิได้
ดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจดทะเบียนแต่อย่างใด
ข้ออ้างของผู้อุทธรณ์ไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น คาสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย

๔.๓.5.12 สหกรณ์ การเกษตรผสมผสานหนองเรือ จากั ด
จั งหวัดขอนแก่น อุ ทธรณ์ ค าสั่ งรองนายทะเบี ยนสหกรณ์
ที่ ขก 40/2558 ลว. 14 สิงหาคม 2558 กรณีสั่งเลิก
สหกรณ์ฯ เนื่องจากสหกรณ์ฯ หยุดดาเนินกิจการติดต่อกัน
เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่หยุดดาเนินกิจการ (หน้า 57)

คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ข้ ออุ ทธรณ์ เสนอ เนื่ องจากสหกรณ์ ฯ หยุ ดด าเนิ นกิ จการ
ติ ดต่ อกั นเป็ นเวลาสองปี นั บแต่ วั นที่ หยุ ดด าเนิ นกิ จการ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดได้มีหนังสือให้สหกรณ์ฯ จัดทาแผน
ฟื้นฟูการดาเนิ นงาน แต่ สหกรณ์ ฯ มิ ได้ด าเนินการ ดังนั้ น
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย
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12
เรื่อง/สาระสาคัญ

มติ คพช.

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
พลเอกฉั ตรชั ย สาริ กั ล ยะ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวง รับทราบ
เกษตรและสหกรณ์ ประธาน ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. การสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์ ในเรื่องของ
การแนะน าส่ งเสริม ให้ ส หกรณ์ ป ฏิบั ติต ามระเบี ยบวินั ย
ข้อบังคับ ตลอดจนการให้ความสาคัญในการจัดทางบดุล
และการจัดจ้างเจ้าหน้าที่บัญชี
2. การป้องกันปัญหาการทุจริตในระบบสหกรณ์ โดยการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ การเสริมสร้าง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
3. การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชน
ในรูปแบบของประชารัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
4. การสั่ งการและวางแนวทางปฏิบั ติที่ชัดเจนในการ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมๆ ขึ้นอีก โดยนาประเด็นต่างๆ
ในการพิ จ ารณ าข้ อ อุ ท ธรณ์ มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์
(หน้า 58-59)
เลิกประชุมเวลา 16.๓๐ น.

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง)
ผู้อานวยการสานักบริหารเงินทุน
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการ คพช.

การประชุม คพช. ครั้งที่ 1/๒๕๕9

