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สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑8 สิงหาคม พ.ศ. 255๙
ณ ห้องประชุม 1๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้มาประชุม
: กรรมการ 26 คน และผู้ชว่ ยเลขาฯ 1 คน
ผู้ไม่มาประชุม
: กรรมการ 1 คน (ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
ผู้เข้าร่วมประชุม : ๒9 คน
ประธานในทีป่ ระชุม : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
เลขานุการ
: นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
เรื่อง/สาระสําคัญ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติ คพช.

- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่
2/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ 1๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9 สหกรณ์ แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1๐
(หน้า 4)
พฤษภาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้ าในการขั บเคลื่อนการจัดตั้ง
ธนาคารสหกรณ์ (หน้า ๕)
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
ได้มี การประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 21
มิถุนายน 2559 สรุปผลการประชุม ดังนี้
1. ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์กลาง
ทางการเงินสหกรณ์ (ธนาคารสหกรณ์)
2. ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เสนอที่ประชุม
รับดําเนินการศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่ การสร้าง
ความเข้ มแข็ งของสหกรณ์ การทํ าให้ สหกรณ์ เป็ น
ศูนย์กลางทางการเงินที่เชื่อมโยงกัน และการคุ้มครอง
เงินฝากในระบบสหกรณ์
- สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดําเนินการศึกษารูปแบบ
ธนาคารสหกรณ์ และจะประชุมคณะทํางานฯ ในวันที่
22 สิงหาคม 2559

ฝ่ายเลขานุการ คพช.

รับทราบ
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เรื่อง/สาระสําคัญ
วาระที่ 3.๒ การปฏิรูป การกํากับ ดูแลสหกรณ์ (หน้า 5-13)

มติ คพช.

3.2.1 ความก้าวหน้าในการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์
1. กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ได้นําประเด็นการแก้ไข
กฎหมายสหกรณ์เสนอต่อคณะทํางานด้านการพัฒนาการ
เกษตรสมัยใหม่ซึ่งเป็นคณะทํางานย่อยของคณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐ โดยคณะทํางานฯ มีข้อเสนอให้กรมฯ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 90 มาตรา 52
มาตรา 9 และมาตรา 51
2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ตามข้อเสนอของคณะทํางานด้านพัฒนา
การเกษตรสมั ย ใหม่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และจะนํ า เสนอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในสัปดาห์นี้

รับทราบ

3.2.2 ผลการประชุ มสภาขับเคลื่อนการปฏิ รูปประเทศ
ครั้งที่ 40/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 40/2559 เมื่ อวัน จั น ทร์ที่ 8 สิ งหาคม 2559
ณ ตึกรัฐสภา โดยมีมติเห็ นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการ
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ เรื่ อ ง
“การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน” สรุปได้ดังนี้
1. ประเด็นการปฏิรูป
(1) ด้านการส่งเสริม (ความเข้มแข็งของสหกรณ์
การให้ ความรู้ พื้ นฐานทางการเงิ น การปรั บปรุ งกฎ ระเบี ยบ
ต่างๆ)
(2) ด้านการพัฒนา (ระบบ IT การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กําหนดมาตรฐานคุณสมบัติผู้บริหาร การปรับระบบบัญชี
การพัฒนาระบบข้อมูล)
(3) หน่วยงานกํากับดูแล (ด้านสหกรณ์ และ
ด้านสถาบันการเงิน)
2. กําหนดเวลาการปฏิรูป
(1) จัดตั้งสํานักงานกํากับสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (12 เดือน)
(2) ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการ
กําหนดโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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และแหล่งที่มาของเงินทุน พร้อมทั้งจัดทําร่างพระราชบัญญัติ
สํานักงานฯ
(3) ประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการจัดทํ าร่างแก้ไขพระราชบั ญญั ติสหกรณ์ เพื่ อปรับปรุง
อํานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
3.2.3 ความก้ าวหน้ าในการปฏิ รูประบบบริหารจั ดการ
และกํ ากั บ ดู แ ลกิ จ การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน
กระทรวงการคลั งได้ เสนอหลั กการของร่ างกฎหมาย
ปฏิรูปฯ ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
- ร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อส่งเสริมและ
กํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
รวมถึงผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
- มี ค ณะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม กิ จ การ
ทางการเงิน
- มีกองทุนคุ้มครองสมาชิก เพื่อคุ้มครองเงินฝาก
และค่าหุ้นของสมาชิก
- เกณฑ์การกํากับดูแลตามลําดับชั้น
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้
1. ไม่ยอมรับและขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฯ
2. เสนอให้สหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลสังกัดเดียวกัน
3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกระดับการ
กํากับดูแลสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานสากล
4. เสนอให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยกําหนดให้มีการพัฒนากระบวนการดําเนินงาน การส่งเสริม
และพัฒนาทางการเงิน และการกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะดําเนินการ
1. เผยแพร่ ร่ า งกฎหมายปฏิ รู ป ผ่ า นเวปไซต์
www.fpo.go.th และรับฟังความคิดเห็นผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ coop@fpo.go.th
2. รวบรวมความคิ ด เห็ น ประกอบการปรั บ ปรุ ง
ร่างกฎหมายปฏิรูปฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

ฝ่ายเลขานุการ คพช.

มติ คพช.

รับทราบ
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วาระที่ 3.3 ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด (หน้า 11-13)
1. ความก้าวหน้าคืนเงินเจ้าหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
ตามแผน
2. แนวทางการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด
วาระที่ 4 เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณา (หน้ า 13)
วาระที่ ๔.๑ แนวทางการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน คพช.
ตามมาตรา 9 (หน้า 13-14)
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการคั ด เลื อ ก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ ซึ่งจะสิ้นสุดการดํารงตําแหน่งในวันที่ 12 มีนาคม
2560

มติ คพช.
รับทราบ

เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่ อกํ าหนดหลั กเกณฑ์ และดํ าเนิ นการคั ดสรรผู้ ที่ มี ความ
เชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ด้านการบริหารสหกรณ์ ก่อนเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติคัดเลือก
โดยจัดทําเป็นประกาศพร้อมกําหนดวิธีการสรรหา

วาระที่ ๔.๒ การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ 1. เห็ นชอบคุณ สมบั ติผู้ท รงคุณ วุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการฟื้ นฟู กิ จการ เพื่ อร่ วมเป็ นคณะกรรมการกํ ากั บ ด้านการฟื้นฟูกิจการ เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การบริ ห ารแผนฟื้ น ฟู กิ จ การ (สหกรณ์ เครดิ ต ยู เนี่ ย น กํากับการบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จํากัด)
คลองจั่น จํากัด) (หน้า ๑4-๑6)
2. ให้ แ ต่งตั้ งคณะอนุ ก รรมการคั ดสรรผู้ท รงคุณ วุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญ ด้านการฟื้นฟูกิจการ โดยมีปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็ น ประธานอนุ ก รรมการ อธิบ ดี
กรมตรวจบั ญ ชี สหกรณ์ ประธานกรรมการดําเนิน การ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการ
กลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เป็นอนุกรรมการ และ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
เพื่อดําเนินการคัดสรรผู้มีคุณสมบัติ จํานวน 5 ท่าน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเพื่อคัดเลือกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการกํ ากั บการบริ หารแผนฟื้ นฟู
กิจการ 1 ท่าน และเป็นผู้แทนสํารอง 1 ท่าน โดยกําหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน
วาระที่ 4.๓ การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 จํานวน 18 เรื่อง (หน้า 16)
วาระที่ ๔.๓.๑ กรณีไม่รับอุทธรณ์ 6 เรื่อง (หน้า 17-๒5)
๔.๓.๑.๑ นายอภิชาติ อุ่นสมัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ของนายอภิชาติ อุ่นสมัย สมาชิก
บริษัท ทีโอที จํากัด (หน้า ๑7-18)
สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จํากัด เนื่องจาก กรณีนี้
ขอให้ คพช. วิ นิ จฉั ยและมี มติ กลั บ คํ าวิ นิ จฉั ยของ ไม่อยู่ภายใต้การอุทธรณ์ตามมาตรา 26
นายทะเบียนสหกรณ์
ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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๔.๓.๑.๒ นายสมจิตร ดิษเจริญ และคณะ สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จํากัด (หน้า ๑8-19)
ขออุทธรณ์คําสั่ง ที่ 7/๒559 ลว. ๑9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
เพิ ก ถอนมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจํ าปี พ.ศ.2559
ระเบียบวาระที่ 4.8

มติ คพช.
คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ของนายสมจิตร ดิษเจริญ และคณะ
สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จํากัด เนื่องจาก
นายสมจิตร ดิษ เจริญ และคณะ เป็ น ผู้ไม่ มี ส่วนได้เสีย
ที่จะมีสิทธิอุทธรณ์

๔.๓.๑.3 นายสมควร เทียนสมใจ อดีตรองประธานสหกรณ์ คพช. มีมติให้ฝ่ายเลขานุการถอนระเบียบวาระการประชุม
การเกษตรอู่ทอง จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี (หน้า 20-2๑) (ตามความเห็นและมติที่ประชุมในวาระการประชุมที่ 4.3.1.5)
ขออุ ทธรณ์ คํ าสั่ ง ที่ 6/2559 ลว. 29 กุ มภาพั นธ์
2559 เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการ
๔.๓.๑.๔ นายสมควร เทียนสมใจ อดีตรองประธานสหกรณ์ คพช. มีมติให้ฝ่ายเลขานุการถอนระเบียบวาระการประชุม
การเกษตรอู่ทอง จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี (หน้า 21-22) (ตามความเห็นและมติที่ประชุมในวาระการประชุมที่ 4.3.1.5)
ขออุ ท ธรณ์ คํ าสั่ ง ที่ 7/2559 ลว. 11 มี น าคม
2559 เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เฉพาะวาระที่ 2
๔.๓.๑.๕ นายธนั ท บุ ญ คงวั ฒ น์ สมาชิ ก ร้ า นสหกรณ์
มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขตปั ตตานี จํากั ด
(หน้า 22-25)
ขออุทธรณ์คําสั่ง ที่ ปน 02/2558 ลว. 13 สิงหาคม
2558 เลิ ก ร้ านสหกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์
วิทยาเขตปัตตานี จํากัด

คพช. มีมติให้ฝ่ายเลขานุการถอนระเบียบวาระการประชุม
ที่ 4.3.1.3 , 4.3.1.4 , 4.3.1.5 และให้ฝ่ายเลขานุการ
หารือกฤษฎีกา เพื่อให้เกิดความชัดเจนกรณี นิยามของคําว่า
ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ตามพระราชบั ญญั ติ สหกรณ์ และเมื่ อได้
รับทราบผลเป็นประการใดแล้ว ให้นําเสนอที่ประชุมเพื่ อ
พิจารณาอีกครั้ง

๔.๓.๑.๖ นางนุช วงษ์ไกร รักษาการประธานฯ สหกรณ์ คพช. มีมติให้ฝ่ายเลขานุการถอนระเบียบวาระการประชุม
การส่งเสริมและพั ฒ นาแรงงานแห่งประเทศไทย จํากัด และดําเนินการตามมติที่ประชุมในวาระการประชุมที่ 4.3.1.5
(หน้า 25)
ขออุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ที่ สสพ.2 6/2559 ลว 10
กุมภาพันธ์ 2559 สั่งเลิกสหกรณ์การส่งเสริมและพัฒนา
แรงงานแห่งประเทศไทย จํากัด
วาระที่ ๔.๓.๒ กรณีการสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมตาม ม.๒๐
จํานวน 1 เรื่อง (หน้า ๒6)
ที่ประชุม คพช. โดยเสียงส่วนใหญ่มีมติยกอุทธรณ์ ของร้าน
๔.๓.๒.๑ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด (หน้า 26-34)
สหกรณ์กรุงเทพ จํากัด
ขออุทธรณ์คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 3 ฉบับ
1. คําสั่งที่ (สสพ.1) 1/2559 ลว.23 มีนาคม 2559
เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการ วาระที่ 2.1
2. คํ าสั่ งที่ (สสพ.1) 2/2559 ลว.23 มี น าคม
2559 เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ วาระที่ 2
3. คําสั่งที่ (สสพ.1) 10/2559 ลว.31 มีนาคม 2559
ให้คณะกรรมการแก้ไขข้อบกพร่อง
ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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วาระที่ ๔.๓.3 กรณี การสั่ ง ให้ ค ณะกรรมการแก้ ไ ข
ข้อบกพร่อง/ให้คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่ง ตาม ม.22
จํานวน 7 เรื่อง (หน้า 34)
๔.๓.3.๑ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เอ็ม บี เค กรุ๊ป จํา กัด คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็ม บี เค กรุ๊ป
(หน้า 34-35)
จํากัด เนื่องจาก คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ชอบแล้ว
อุทธรณ์คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ตามหนังสือ ที่ กษ
1106/5179 ลว.12 ธันวาคม 2557 ให้ สหกรณ์ แก้ไข
ข้อบกพร่อง (กรณีสั่งให้แก้ไขการนําเงินไปลงทุน)
๔.๓.3.2 สหกรณ์อ อมทรั พ ย์ เอ็ม บี เค กรุ๊ป จํา กั ด คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็ม บี เค กรุ๊ป
(หน้า 35-36)
จํากัด เนื่องจาก คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ชอบแล้ว
อุทธรณ์คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ตามหนังสือ ที่ กษ
1106/5178 ลว.12 ธันวาคม 2557 ให้ สหกรณ์ แก้ไข
ข้อบกพร่อง (กรณีการจ่ายเงินจูงใจการถือหุ้น)
๔.๓.3.3 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด
(หน้า 44)
อุทธรณ์คําสั่ง ที่ กษ 1110/330 ลว.18 กันยายน
2558 ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง

อุทธรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย
จํากัด ฟังขึ้น คพช. มีมติให้เพิกถอนคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
ตามหนั งสื อกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ที่ กษ 1110/330
ลว.18 กันยายน 2558

๔.๓.3.4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย จํากัด (หน้า 38-39) คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย
อุทธรณ์คําสั่ง ที่ (สสพ.1) 16/2558 ลว.16 ธันวาคม จํากัด เนื่องจาก เป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนมาตรา 46 และ
2558 ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง มาตรา 62 และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์ แ ห่ งชาติ เรื่อ ง ข้ อ กํ าหนดการฝากหรือ ลงทุ น
อย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 ไม่ได้ให้อํานาจสหกรณ์
ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจากผู้ออกตั๋วที่เป็นบริษัทเอกชนและ
เป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่สมาชิกของสหกรณ์
๔.๓.3.5 ชุ มนุ มสหกรณ์ เครดิ ตยู เนี่ ยนแห่ งประเทศไทย ฝ่ายเลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ชุมนุมสหกรณ์เครดิต
จํากัด (หน้า 39)
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด ขอถอนเรื่องอุทธรณ์
๔.๓.3.6 สหกรณ์ การเกษตรเวียงสา จํ ากั ด (หน้ า 39-42) คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จํากัด
อุทธรณ์คําสั่ง ที่ 1/2559 และ 2/2559 ลงวันที่ 6 เนื่ อ งจาก คํ า อุ ท ธรณ์ ข องสหกรณ์ ฯ ไม่ อ าจรั บ ฟั ง ได้
มกราคม 2559 ให้คณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ (คําอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น)
การเกษตรเวียงสา จํ ากั ด พ้ นจากตํ าแหน่ งทั้ งคณะ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ การเกษตรเวียงสา
จํากัด ตามลําดับ
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๔.๓.3.7 นายสุน ทร ศรีบุญ นาค/นางเกศสิริ จุฑ านัน ท์ คพช. มีมติ
และคณะ (อดีตคณะกรรมการสหกรณ์นิคมแม่ริม จํากัด)
1. ยกอุทธรณ์ ของนายสุนทร ศรีบุญนาค
(หน้า 43-46)
2. ยกอุทธรณ์ ของนางเกศสิริ จุฑานันท์ และคณะ
อุ ทธรณ์ คํ าสั่ ง ที่ 11/2558 ลว.4 ธันวาคม 2558 เนื่องจากข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ไม่อาจรับฟังได้
ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
วาระที่ ๔.๓.4 กรณีไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ตาม ม.38
และม.44 จํานวน 2 เรื่อง (หน้า 46)
๔.๓.4.๑ สหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรสมบู ร ณ์ จํา กั ด คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์
(หน้า 47-48)
จํากัด เนื่องจาก การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว
อุทธรณ์ คําสั่งนายทะเบี ยนสหกรณ์ (ตามหนังสือ ที่ ขัดกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ชย 0010/203 ลว.12 ธั นวาคม 2557) กรณี ไม่ รั บ
จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติมบางส่วน
๔.๓.4.2 สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จํากัด (หน้า 49)
อุทธรณ์ คําสั่งนายทะเบี ยนสหกรณ์ (ตามหนังสือ ที่
นบ 0010/1829 ลว.9 ธั นวาคม 2558) กรณี ไม่ รั บ
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี
จํากัด เนื่องจาก การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว
เป็ น การขยายท้ องที่ ดํ าเนิ น งานไปยังอําเภออื่ น ดั งนั้ น
คําอุทธรณ์ไม่อาจรับฟังได้

วาระที่ ๔.๓.5 กรณีสั่งเลิกสหกรณ์ ตาม ม.71 จํานวน 2 เรื่อง
(หน้า 49)
๔.๓.5.๑ สหกรณ์การเกษตรอีสานใต้ จํากัด (หน้า 49-50) คพช. มีมติยกอุทธรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรอีสานใต้ จํากัด
อุทธรณ์คําสั่ง ที่ สร 31/2558 ลว.17 สิงหาคม 2558 เนื่องจาก สหกรณ์ฯ ได้หยุดดําเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลา
สั่งเลิกสหกรณ์
เกิน 2 ปี และข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ไม่อาจรับฟังได้
๔.๓.5.2 สหกรณ์ ก ารผลิ ต ลํา ไยอํา เภอป่า แดด จํา กัด
(หน้า 50-51)
อุทธรณ์คําสั่ง ที่ (ชร) 12/2559 ลว.27 มกราคม
2559 สั่งเลิกสหกรณ์

คพช. มี มติ ยกอุ ทธรณ์ ของสหกรณ์ การผลิ ตลํ าไยอํ าเภอ
ป่าแดด จํากัด เนื่องจาก สหกรณ์ฯ หยุดดําเนินกิจการตั้งแต่
ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน
รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี และคําอุทธรณ์ไม่อาจรับฟังได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1 เรื่องคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
เรื่องข้ออุทธรณ์ (หน้า 51)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให้
ความเห็นชอบเพิ่มผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 ท่าน
เพื่อร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์

เห็ นชอบให้ เพิ่ ม นายธนู ขวัญเดช ผู้ อํานวยการสํ านั กนิ ติ
ก
า
ร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น คณะอนุ ก รรมการพิ จารณา
เรื่องข้ออุทธรณ์ และมอบฝ่ายเลขานุการดําเนินการต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ คพช.

การประชุม คพช. ครั้งที่ 2/๒๕๕7

8

เลิกประชุมเวลา 12.๓๐ น.

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสุรางค์ คัยนันท์)
ผู้อํานวยการกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
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